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مراكز توزيع 

صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

هيئة التحرير:

سوزان علي

برييفان خليل
عبدالرمحن حممد

التدقيق اللغوي:

ميسر املشعان

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/1141 /  تبليغه/384/ 

لعام 2019م
 على السيد: طارق محمد أحمد الحسين  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 

منبج  وذلك في تمام الساعة / 10صباحا / من 
يوم األربعاء 18/ 9 /2019م للنظر بالدعوى 
المقامة عليك من السيدة: حميدة الحسن بنت 

جاسم        
بطلب: تثبيت زواج والحاق نسب

وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم أساس/ 1002/ تبليغه/382/  

لعام 2019م
 على السيد: حميدي محمد العيسى  الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج  وذلك 
في تمام الساعة / 10صباحا / من يوم /18/ 
9 /2019م للنظر بالدعوى المقامة عليك من 
السيدة: وصال عبد الحنان العبود        

بطلب: تثبيت بيع سيارة
وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم اساس/ 1142/ تبليغه/385/ 

لعام 2019
على السيد: محمد خضر الحسين  الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في منبج  وذلك في 
تمام الساعة / 10صباحا / من يوم األربعاء / 
18/ 9 /2019م للنظر بالدعوى المقامة عليك 

من السيد: شادية حاج احمد        
بطلب: تثبيت زواج والحاق نسب

وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

إخطار
في الدعوى رقم أساس/1968/  لعام 

2019المتكونة 
من الجهة المدعية: عبدالوهاب جميل بن حميد 
والمدعى عليه: عبدالكريم جرداوي بن عبد 

الوهاب وجيهان عبدالعزيز سلو
بدعوة: تثبيت بيع ونقل ملكية سيارة المقرر 
جلستها بتاريخ/17/9/2019/ يوم الثالثاء.
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة 

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم أساس/995 / تبليغه/376/ لعام 

2019م
 على السيد: عبدالحميد عيسى الحسين  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج  وذلك في تمام الساعة / 10صباحا / من 
يوم االثنين / 16 / 9/2019م للنظر بالدعوى 
المقامة عليك من السيد: عبدالجبار مصطفى 

محمد بدر       
بطلب: تثبيت بيع 

وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في   
منبج 

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم أساس/ 997/ تبليغه/369/  

لعام 2019م 
على السيد: شهاب احمد االبراهيم الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج  وذلك 

في تمام الساعة / 10صباحا / من يوم 
الخميس/ 19/ 9 /2019م للنظر بالدعوى 

المقامة عليك من السيد: احمد حمدي بن شمسي        
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري 
بحقك اإلجراءات القانونية

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم أساس/464 / تبليغه/371/  لعام 

2019م
 على السيد: عبد الباسط البكار بن احمد الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج  وذلك في 
تمام الساعة /10صباحا / من يوم الثالثاء / 17/9 
/2019م للنظر بالدعوى المقامة عليك من السيد: 

ابراهيم سامي عثمان+ عزالدين علي بن بالل        
بطلب: منع معارضة

وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/827 / تبليغه/228/ لعام 

2019م
 على السيد: احمد علي حاج دخيل  الحضور 

الى ديوان العدالة االجتماعية في منبج  وذلك في 
تمام الساعة / 10صباحا / من يوم االثنين / 16/ 
9  /2019م  للنظر بالدعوى المقامة عليك من 

السيد: احمد صالح شنان   
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/ 991/ تبليغه/368/  

لعام 2019م
 على السيد: عبد الحميد حسين الحاج محمد 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 

منبج  وذلك في تمام الساعة / 10صباحا / من 
يوم الخميس / 19/ 9/2019م للنظر بالدعوى 

المقامة عليك من السيد: حسن علي الحجي حسن        
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/ 1133/ تبليغه/365/  

لعام 2019م
 على السيد: هيثم خليل درويش الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في منبج  وذلك في 
تمام الساعة / 10صباحا / من يوم األربعاء / 
18 /9/2019م للنظر بالدعوى المقامة عليك 
من السيدة: دنيا درويش بنت احمد        

بطلب: تثبيت زواج والحاق نسب 
وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/ 1133/ تبليغه/364/ 

لعام 2019م
 على السيد: وائل خليل درويش الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في منبج  وذلك في 
تمام الساعة / 10صباحا / من يوم األربعاء / 
18/ 9/2019م للنظر بالدعوى المقامة عليك 
من السيدة: شمسة خلو بنت محمد        

بطلب: تثبيت زواج والحاق نسب
وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/ 1124/ تبليغه/373/ لعام 
2019م  على السيد: عبدالعزيز محمد المحمد  

الحضور الى ديوان العدالة االجتماعية في منبج  
وذلك في تمام الساعة / 10صباحا / من يوم 

األربعاء /18 / 9 /2019م للنظر بالدعوى المقامة 
عليك من السيد: مريم محمد بكور بنت احمد       

بطلب: تثبيت طالق 
وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة أخطار
في الدعوى رقم أساس/ 1000/ تبليغه/383/  

لعام 2019م
 على السيد: أحمد العيسى  الحضور إلى ديوان 

العدالة االجتماعية في منبج  وذلك في تمام 
الساعة / 10صباحا / من يوم األربعاء / 18/9  

/2019م للنظر بالدعوى المقامة عليك من 
السيد: اليمامة جاسم الدرويش        

بطلب: تثبيت زواج
وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/ 1145/ تبليغه/386 

لعام 2019م
 على السيد: احمد جاسم البرهو الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في منبج  وذلك في 
تمام الساعة / 10صباحا / من يوم  األربعاء/ 
18/ 9 /2019م للنظر بالدعوى المقامة عليك 

من السيدة: رهف الجاسم بنت عبد الفتاح         
بطلب: تثبيت والحاق نسب   

  وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري 
بحقك اإلجراءات القانونية

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

أخطار
في الدعوى رقم أساس/1831/  لعام 

2019المتكونة 
من الجهة المدعية: عفراء العلي بنت احمد

والمدعى عليه: راكان محمد العمر
بدعوة: طالق

 المقرر جلستها بتاريخ/17/9/2019 / يوم 
الثالثاء 

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة 

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم أساس/ 984/  تبليغه/322/ 

لعام 2019م
 على السيد: ياسر المحمد بن محمد  الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج  وذلك 

في تمام الساعة / 10صباحا / من يوم 
األربعاء / 18/9 /2019م للنظر بالدعوى 

المقامة عليك من السيدة: هيفاء عليوي        
بطلب: تفريق

وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري 
بحقك اإلجراءات القانونية

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مركز األخبار ـ أشارت األمين 
العام لحزب سوريا المستقبل 

هفرين خلف إلى أن ملتقى 
وجيهات العشائر أثبت مرة 

أخرى تالحم وتكاتف النساء 
مع بعضهن البعض في 

الظروف كافة، وبأنها خطوة 
تاريخية تُضاف إلى ميراث 

نضالها عبر التاريخ، مشيرةً 
إلى أن الوجيهات أوصلن 

رسالتهن خالل هذا الملتقى 
بأنهن يرفضن االستبداد بكافة 

أشكاله وهن داعيات للسالم.
على هامش الملتقى الحواري 
لوجيهات العشائر الذي ُعقد 
في قلعة جعبر بمدينة الطبقة 

في األول...«2

مكتب  انتهى  الطبقة-  روناهي/ 
ثالثة  تشكيل  من  والغناء  الموسيقا 
فرق غنائية وتراثية للصغار والكبار 
هذا  واستحضار  إحياء  بهدف 
أبناء  لدى  الشعبي  الغناء  من  النوع 
المجتمع، كما ستشارك تلك الفرق في 
مناطق  في  ستقام  التي  المهرجانات 

شمال وشرق سوريا.
في  والغناء  الموسيقا  مكتبي  انتهى 
الفرق  تأسيس  من  الثقافي  المركز 
والكبار  للصغار  والتراثية  الغنائية 
بهدف إحياء الغناء الشعبي والتراثي 
المنطقة  وفن  ثقافة  يمثل  الذي 
الفرق  لتلك  وسيكون  الفراتية، 
بهدف  مهرجانات  عدة  في  مشاركة 

تمثيل ثقافة المنطقة.
الشعبي  التراث  تأسيس فرقة  تم  كما 
الموسيقية  اآلالت  على  تعتمد  التي 
التراثية الفراتية مثل الربابة والشبابة 
من  النوع  هذا  إحياء  بهدف  والدف 

الغناء في الوسط االجتماعي.
تحضيرات للمشاركة في المهرجانات

تلك  جهوزية  على  أكثر  ولالطالع 
الفرق للمشاركة في المهرجانات التي 
تقام في مناطق شمال وشرق سوريا 
الموسيقا  مكتب  رئيس  لقاء  لنا  كان 
والغناء في المركز الثقافي في الطبقة 
المركز  أن  أكد  والذي  زبيد  شادي 
والغناء   الموسيقا  قسم  في  الثقافي 
انتهى من تجهيز فرق غنائية وتراثية 
والبالغ عددها ثالثة فرق وهي فرقة 
براعم الفرات للصغار وفيها تم تجهيز 
جيد  بشكل  وتدريبهم  األطفال  لباس 
على األغاني التي سيتم أداءها، وقد 
بلغ عددهم 13طفل وطفلة وسيكون 

للفرقة مشاركة في مهرجان كوباني 
الفراتية  األغنية  ومهرجان  للطفولة 
الذي سيقام في الطبقة الشهر المقبل.

في  ستشارك  الفرات  درة  فرقة 
مهرجان أوركش

أن  أشار شادي  فقد  للكبار  وبالنسبة 
القسم أيضاً انتهى من تجهيز وتدريب 
فرقة درة الفرات للكبار والتي تتألف 
وتعتمد  وعازف  4بنات  6شباب  من 
الفرقة على آلة وحيدة وهي األورغ، 
وسيكون للفرق مشاركة في مهرجان 
في  سيقام  الذي  الفراتية  األغنية 
الطبقة وكذلك مهرجان أوركش الذي 

يقام في نهاية هذا العام. 
فرقة التراث إحياء لتراث الفرات

أنه  شادي  نوه  حديثه  نهاية  وفي 
في  الثقافي  المركز  لدى  أصبح  قد 
وهي  الوالدة  حديثة  فرقة  الطبقة 
تعتمد  والتي  الشعبي  التراث  فرقة 
على اآلالت التراثية من دف وشبابة 
الحالي  الوقت  في  وهي  والربابة، 
في  للمشاركة  التدريب  مرحلة  في 
وتتألف  الفراتية،  األغنية  مهرجان 
المركز  وهدف  3بنات،  4شباب  من 
إحياء  الفرقة  هذه  تأسيس  من 
التراث  هذا  واستحضار  واستذكاء 
الناس يعودون إلى  بشكل فني يجعل 
تراثهم األصلي، وبينما تتدرب الفرقة 
الفراتي  التراثي  الغناء  أنواع  على 
والمولية  ياييوم  منها  المختلف 

والسويحلي والنايل والطواح.

تعتبر مدينة إدلب الواقعة في الجهة الشمالية من 
العمليات  بعد  وخاصة  العالم،  أنظار  محط  سوريا 
العسكرية التي تشهدها، وتقدم قوات النظام على 
فيها،  تنتشر  التي  المتطرفة  المجموعات  حساب 
إمارة  إقامة  أجل  من  تقاتل  التي  المجاميع  هذه 
الشام فرع  إدلب ومنها هيئة تحرير  إسالمية في 
تنظيم القاعدة في سوريا والحزب التركستاني..«9

روناهي/ الحسكةـ عبر بثها أثبتت أنها صوت الشعوب القاطنة على ضفاف 
الخابور منذ األزل أنها إذاعة صوت الخابور، المتنوعة ببرامجها...«8

قبيلة الشرابين: »شعوب شمال 
يك« يا أصيلة ولن تقبل بالتتر سور

الغارة األمريكية على إدلب... 
الرسالة واهلدف

إذاعة صوت اخلابور صوت األمة 
الدميقراطية باحلسكة

املركز الثقايف يف الطبقة ينتهي من 
تشكيل ثالث فرق غنائية

هفرين خلف: »ملتقى وجيهات العشائر.. 
دعوة للسالم« 

بردان أوزترك:
 »علينا أن نتحد كي نتصدى للهجمات التي تستهدف مكاسبنا الوطنية«

أكد الرئيس المشترك لمؤتمر المجتمع الديمقراطي بردان أوزترك أّن على القوى الكردستانية كافة توحيد جهودها والحفاظ على المكاسب 
الوطنية الكردستانية، وإفراغ حملة اإلبادة التي ينتهجها حزب العدالة والتنمية...« 4

الشرابني  قبيلة  وجهاء  أحد  أكد 
قبيلة  باسم  الرمسي  واملتحدث 
حممد  والعراق  سوريا  يف  الشرابني 
يرضوا  لن  أهنم  احلمدون  عارف 
وأشار  احلدود،  أمن  منطقة  بترتيك 
سوريا  وشرق  مشال  شعوب  أنّ  إىل 
قواهتم؛  وبريادة  ومساملة  أصيلة 
قوات سوريا الدميقراطية دافعوا عن 
للتآخي  منوذجًا  وجعلوها  مناطقهم 
والعيش املشرتك على مستوى العامل، 
وأكد أيضًا رفضهم القاطع للتآمر على 

سوريا وجتزئة أراضيها...«2 

خيمات يف مشالِ وشرق 
ُ
شيخموس أمحد.. امل

دوم الشتاءِ
ُ
 للدعمِ مع ق

ُ
حتاج

َ
سوريا ت

المشترك  الرئيس  حث  ـ  عيسى  عين  روناهي/   
لمكتب شؤون النازحين والالجئين في هيئة الشؤون 
وشرق  لشمال  الذاتية  لإلدارة  والعمل  االجتماعية 
في  العاملة  المنظمات  أحمد  شيخموس  سوريا؛ 
الُمخيمات المتواجدة في مناطق اإلدارة الذاتية على 

تقديم المزيد من الدعم والخدمات األخرى...«6

من انتهاكات تركية إىل حصار من 
قِبل النظام السوري

خميم احملموديل... استقبال 
1300 عائلة والقاطنون 

يستشعرون الرضا

االحتالل  جيش  اعتداءات  تتوقف  لم   - الشهباء  روناهي/ 
التركي وممارسته العدوانية الهادفة إلى إبادة الشعب الكردي 
ارتكاب  عبر  عفرين  من  قسراً  األهالي  بتهجير  قيامه  رغم 
الديمغرافي،  والتغير  الجماعية  اإلبادة  وحمالت  المجازر 
إلخراج  جديدة  تهجير  بحملة  القيام  جاهداً  اآلن  يسعى  كما 

المهجرين من الشهباء...«5

مركز األخبار ـ يستمر مخيم المحمودلي 
في الطبقة باستقبال العوائل المنتقلة 
من مخيم طويحينة، حيث وصل عدد 

العائالت إلى 1300عائلة، وتعمل 
إدارة المخيم على إنشاء مدرستين في 

الوقت الحالي، وغلب األهالي النازحين 
االرتياح بالحياة في المخيم الجديد.

تعمل اإلدارة المدنية الديمقراطية جاهدة 
على إنهاء معاناة قاطني مخيم طويحينة 
الوافدين إلى المنطقة من مناطق مختلفة 

من سوريا نتيجة الظروف التي مرت 
بها سوريا؛ من خالل إنشاء مخيم جديد 

الواقع على مفرق قرية المحمودلي 
شمال مدينة الطبقة 12كم.

محلة مؤمتر ستار مستمرة حىت 
حتقيق أهدافها..

روناهي / قامشلو – العضوة في مؤتمر ستار داليا حنان تشدد بأنه 
أبناء  إلى  إضافةً  والمدنية  الذاتية  اإلدارات  مؤسسات  جميع  على 
المحتل  يتبنوا حملتهن ضد  أن  المرأة،  بخاصة  المنطقة  في  الشعب 
ليعلم العالم أجمع بأن المرأة قادرة على حماية أرضها ونفسها...«3

تقرير/ مصطفى اخلليل
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يزيد  عدة  أمراض  ثمة  الخريف  في فصل 
عودة  مع  خصوصاً  لها،  التعرض  خطر 
األطفال إلى المدرسة، حيث قد يزيد انتشار 
ارتفاع  ومع  انتقالها.  واحتمال  الفيروسات 
قد  التي  األمراض  بهذه  اإلصابة  احتمال 
تزداد خطورته  قد  ما  ومنها  بسيطة  تكون 
األشخاص،  بعض  على  خاص  بشكل 
الوقاية واتخاذ كل اإلجراءات  تبرز أهمية 

الالزمة للتصّدي لها.

جديدة  لمرحلة  مدخالً  الخريف  فصل  يبدو 
التعرض  يمكن  التي  األمراض  فيها  تكثر 
لها. والالفت أنه مع بداية كل موسم يضبط 
جهاز المناعة نفسه استعداداً للتغييرات التي 
الفترة والتصدي  يمكن أن تحصل في هذه 
لألمراض، لكنه في موسم الخريف يتحّضر 
وقت  أي  من  أقوى  بشكل  التغييرات  لهذه 
آخر. أما األمراض األكثر شيوعاً في هذه 

الفترة من السنة فهي:

الزكام املومسي:

على عكس ما يتصور كثر، ال يعتبر فصل 
الشتاء الموسم الذي نصاب فيه باألنفلونزا 
والزكام حصراً، بل في الواقع يشكل موسم 
النوع  لهذا  األساسية  االنطالقة  الخريف 
في  المفاجئ  الهبوط  فمع  األمراض.  من 
درجات الحرارة مع بداية فصل الخريف، 
أكثر  لالنتشار  للفيروسات  المجال  يُتاح 
فمما  باألنفلونزا،  يتعلّق  ما  في  لكن  فأكثر. 
ال شك فيه أن اللقاح المتوافر يسمح بالوقاية 

يعانون  الذي  لألشخاص  خصوصاً  منها، 
ضعفاً في جهاز المناعة كاألطفال والكبار 

في السّن والحوامل.

حساسية اخلريف:

تعتبر حساسية الخريف من أنواع الحساسية 
كحساسية  تماماً  كثراً  تصيب  التي  الشائعة 
الربيع. حتى أن األعراض المترافقة معها 
تشبه إلى حد كبير تلك المصاحبة لحساسية 
الربيع، وأبرزها سيالن األنف والحكاك في 
والسعال  والعطس  الدموع  وذرف  العينين 

والزكام.

فريوس نورو:

هو من أكثر األمراض التي تصيب األمعاء 
من  أنه  كما  الخريف.  موسم  في  شيوعاً 
سريعاً،  تنتقل  التي  المعدية  األمراض 
الضروري  من  التي  أعراضه  أبرز  أما 
وقت  أسرع  في  ومواجهتها  مالحظتها 
لتفاقمها فهي اإلسهال والغثيان  ممكن منعاً 

والتقيؤ والمغص وتقلصات المعدة.

:Raynaud متالزمة رينود

األمراض  من  رينود  متالزمة  أن  يبدو 
خاص  بشكل  الخريف  بموسم  ترتبط  التي 
دفق  كتراجع  حدةً  األكثر  أعراضها  ألن 
في  والتوّرم  األطراف  في  والتنميل  الدم 

ال  تكاد  الوجه،  وانتفاخ  واليدين  األصابع 
تكون ظاهرة في موسَمي الربيع والصيف. 
أعراض  رينود  متالزمة  مع  تظهر  كما 
موسم  يبقى  لكن  الشتاء،  فصل  في  حادة 
الخريف الفترة التي يحصل فيها المزيد من 
االنزعاج واأللم بسببه. وفي فصل الخريف 
أكثر  أعراضه  وتبدو  شيوعاً  أكثر  يكون 

وضوحاً وحدةً.

نصائح ذهبية للوقاية من 
أمراض اخلريف:

اليدين باستمرار: يُنصح بالحرص  ـ غسل 
فصل  في  باستمرار  اليدين  غسل  على 
أكثر  الفيروسات  تنتشر  حيث  الخريف 
فأكثر ويزيد احتمال انتقالها نتيجة البقاء في 
الداخل أكثر من الخروج في الهواء الطلق. 
بمعدل  النوم  يجب  كاٍف:  بمعدل  النوم  ـ 
قلة  إن  إذ  اليوم  في  يقل عن 7 ساعات  ال 
النوم تُضعف جهاز المناعة مما يزيد خطر 
باألمراض  واإلصابة  الفيروسات  التقاط 
المختلفة. لذا يُنصح بتجنب السهر، أو عدم 

النوم لساعات كافية في لياٍل متتالية.
ـ اتباع نظام غذائي صحي: يبدأ ذلك بتناول 
الفطور  يعتبر  إذ  متوازن.  صحي  فطور 
وجبة أساسية يجب عدم إهمال تناولها كما 
على  التركيز  يجب  كذلك  البعض.  يفعل 
إضافة  اليوم،  في  رئيسة  وجبات   3 تناول 
إلى وجبات صغيرة صحية، على أن تحتوي 
والبروتينات  النشويات  على  وجبة  كل 
والخضر وحبّة من الفاكهة. وتجدر اإلشارة 

إلى أن من األفضل تناول الوجبات الرئيسة 
عدم  ويجب  النهار.  خالل  مبكر  وقت  في 
والكسل  بالتعب  الشعور  حتى  االنتظار 
أكثر  الجسم  يُتعب  هذا  ألن  الطعام  لتناول 

فأكثر.
تكفي  قد  بانتظام:  الرياضة  ممارسة  ـ 
ممارسة رياضة المشي أو أي نشاط جسدي 
المناعة.  جهاز  تنشيط  بهدف  بانتظام  آخر 
الرياضة  ويجب عدم اإلفراط في ممارسة 
الجسم معتاداً  يكن  لم  إذا  األولى  المرة  من 

على ذلك إذ يؤدي ذلك إلى نتيجة عكسية.
للتوتر  التعرض  عند  التوتر:  من  الحد  ـ 
التوتر  هورمونات  الجسم  يفرز  الشديد، 
التي تُضعف جهاز المناعة وتحّد من قدرته 
التي  والفيروسات  األمراض  مقاومة  على 
مصادر  تجنّب  يجب  لها.  التعرض  يمكن 
التوتر بأنواعها واللجوء إلى الراحة بانتظام 
في حال اتباع نمط حياة تكثر فيه الضغوط.

ـ الحرص على تدفئة الجسم: ما إن تنخفض 

ضرورياً  يصبح  حتى  الحرارة  درجات 
الحرص على تدفئة الجسم وتجنب التعّرض 
انتقال  من  يحّد  البرد  تفادي  ألن  للبرد. 

الفيروسات المرتبطة بهذا المناخ.
ـ الحصول على كميات كافية من الفيتامين 
“د”: قد يؤدي النقص في هذا الفيتامين إلى 

ضعف جهاز المناعة.
الشاي  يحتوي  األخضر:  الشاي  تناول  ـ 
األخضر على الكثير من مضادات األكسدة، 

مما يساعد على تحسين الصحة.
على  التركيز  يجب  الغذاء:  في  األلوان  ـ 
ألنها  وخضار  فاكهة  من  الملّونة  األطعمة 
أساسية  غذائية  مكونات  على  تحتوي 

للصحة وتساعد في تقوية جهاز المناعة.
ـ أطعمة تساعد على تقوية جهاز المناعة: 
الثوم،  البروكولي،  الفليفلة،  ومنها:« 
السبانخ،  الزنجبيل،  الحمضيات،  البصل، 

اللوز، الشاي األخضر، الكيوي«

11أخبار صحة وعلوم2

يف والوقاية منها أمراض الخر

ماذا يحدث إذا احترقت 
غابات األمازون؟

ضعف السمع عند األطفال

والمتحدث  الشرابين  قبيلة  وجهاء  أحد  أكد 
سوريا  في  الشرابين  قبيلة  باسم  الرسمي 
لن  أنهم  الحمدون  عارف  محمد  والعراق 
يرضوا بتتريك منطقة أمن الحدود، وأشار 
إلى أّن شعوب شمال وشرق سوريا أصيلة 
سوريا  قوات  قواتهم؛  وبريادة  ومسالمة 
وجعلوها  مناطقهم  عن  دافعوا  الديمقراطية 
على  المشترك  والعيش  للتآخي  نموذجاً 
القاطع  رفضهم  أيضاً  وأكد  العالم،  مستوى 

للتآمر على سوريا وتجزئة أراضيها... 
 مركز األخبارـ  رغم االتفاق الثالثي الُمبرم 
وأمريكا  الديمقراطية  سوريا  قوات  بين 
الحدود  أمن  منطقة  حول  التركية  والدولة 
يُطلقون  مازالوا  األتراك  المسؤولين  أن  إال 

التهديدات.
هاوار  أنباء  وكالة  التقت  الصدد؛  هذا  وفي 
والمتحدث  الشرابيين  قبيلة  وجهاء  أحد  مع 
سوريا  في  الشرابيين  قبيلة  باسم  الرسمي 
والعراق محمد عارف الحمدون، وعبّر من 
العربية  والعشائر  القبيلة  رؤى  عن  خالله 
التهديدات  حول  المنطقة  في  األخرى 
التركية، وموقفهم حيال من تستخدمه دولة 
العربية،  العشائر  باسم  التركي  االحتالل 
ومناشدات العشائر العربية للشعب السوري.
وأشار المتحدث الرسمي باسم قبيلة الشرابيين 

في سوريا والعراق محمد عارف الحمدون 
كعشائر  »نحن  قائالً:  األمر؛  بادئ  في 
وقبائل عربية أعرافنا وتقاليدنا اجتماعية ال 
)بالمنطقة اآلمنة(، وال  ما تسمى  بتاتاً  تقبل 
نقبل أن يتجاوز أحد على أرضنا، فاألرض 
يطالبون  كانوا  إن  أصحابها،  على  غالية 
بمنطقة آمنة، فنحن كعشائر وقوات سوريا 
الديمقراطية من أعطينا األمن واألمان للعالم 
نموذج  وجعلناها  األرض  هذه  عن  ودافعنا 
التي  اآلمنة  والمنطقة  أجمع،  للعالم  التآخي 
إنشائها  التركي عن  االحتالل  دولة  تتحدث 

هي مجرد ذريعة لالحتالل«.
دولة  فعلته  ما  رأوا  بأنهم  الحمدون  وبيّن 
والباب  إعزاز  في  التركي  االحتالل 
االحتالل  دولة  »اّدعت  قائالً:  وعفرين، 
ونحن  احتلتها،  لكنها  تحريرها.  التركي 
كعشائر ندعو لوحدة الصف والتآخي ونرى 
السوري  يتآمر  أن  والخزي  العار  من  بأنه 
االحتالل  دولة  تريد  السوري.  شقيقه  على 
واحتالل  خاللهم  من  محاربتنا  التركي 
فشيئاً، ونحن ال نرضى بهذا  أراضينا شيئاً 
والقبائلية  الشرقية  مجتمعاتنا  ففي  الشيء، 
أي  نقبل  وال  سوياً  ونعيش  نموت  ككل 

احتالل فهذه األرض ألصحابها«.
بأن  الحمدون  عارف  محمد  الشيخ  وأشار 

المجتمع«،  »نفايات  تُجهّز  التركية  الدولة 
في إشارة إلى الذين تُرّوج لهم تركيا بأنهم 
رأسهم  وعلى  العربية  العشائر  ممثلي 
للقبائل  األعلى  »المجلس  بـ  يسمى  ما 
أعضاؤه  التقى  الذي  السورية«  والعشائر 
أوكتاي  فؤاد  التركي  الرئيس  نائب  مع 
نيسان؛  شهر  في  أنقرة  التركية  بالعاصمة 
من  الشرقية  المناطق  أوضاع  بحث  بحجة 
المشترك،  التعاون  تعزيز  وبهدف  سوريا، 
والمرتزقة الذين يأتمرون بأمره. وبيّن: »ال 
يدركون ما هو الحالل من الحرام، ثقافتهم 
القتل وسفك الدماء، وال يملكون ثقافة السالم 

أو األخالق«.
وأوضح الحمدون: »نحن كقبائل متعايشين 
النخوة  وهي  أال  وتقاليدنا  مبادئنا  وفق 
المبادئ  الكردية تحمل  والمروءة والعشائر 
والقيم ذاتها، ولو عدنا إلى الذاكرة الشعبية، 
هناك  كان   1923 عام  ففي  ذلك،  سنلتمس 
الفرنسي،  االحتالل  أثناء  عشائري  تحالف 
ونحن اآلن أيضاً لن نرضى بتتريك مناطقنا 
العلم  رفع  أو  التركية  بالعملة  التعامل  أو 

التركي أو دراسة مناهجهم الدراسية«.
ووّجه أحد وجهاء قبيلة الشرابيين والمتحدث 
سوريا  في  الشرابيين  قبيلة  باسم  الرسمي 
والعراق محمد عارف الحمدون رسالة إلى 

العشائر التي تأتمر بأوامر أردوغان وقال: 
»نوّجه رسالة إلى عشائرنا المنضوية تحت 
لمرتزقة داعش، جار  الروحي  جناح األب 
بأن  )أردوغان(،  الخبيثة  والنبتة  السوء 
عربية  كعشائر  ونحن  لكم  مفتوحة  قلوبنا 
وكردية وسريانية وأرمنية وإيزيدية وجميع 
طوائفنا، نمتلك ثقافة تسامح وثقافة أخالق، 
وننصح أبناء العشائر الموجودة في تركيا أن 
يعودوا إلى بالدهم وأرضهم، فهم سوريين 

ومعنيون بالدفاع عن هذه األرض«.
ولفت المتحدث الرسمي باسم قبيلة الشرابيين 
في سوريا والعراق بأنهم كعشائر المنطقة ال 
يعترفون بأي فرد يتآمر على سوريا عامة 
وشمال وشرق سوريا على وجه الخصوص، 
بالقول: »ننفي وال نعترف بأي فرد يحاول 
أن يتآمر على سوريا عامة وشمال وشرق 
سوريا على وجه الخصوص؛ ألنه ال يحمل 
فهؤالء  المجتمع،  وتقاليد  وعادات  أخالق 
األشخاص ال يمثلون سوى أنفسهم، ونُكرر 
إلى  بالعودة  السوريين  أبنائنا  إلى  دعوتنا 
فأردوغان  عنه،  والدفاع  الوطن  أرض 
في  نعيش  ألننا  السوء؛  سوى  لهم  يريد  ال 
أمن واستقرار وسلم أهلي مما يجعلنا هدفاً 

للجميع«.
ووجه الحمدون رسالة إلى الشعب السوري 

»ألهالينا  قائالً:  اآلن،  تركيا  في  الموجود 
في تركيا أن يحذروا بأن يصيبهم ما أصاب 
فاإلنسان  إهانة،  من  والباب  إعزاز  أهالي 
مقداره  قل  منه  خرج  إن  منزله،  في  قدره 
دولة  بمؤامرة  أحسوا  مؤخراً  واألهالي 
االحتالل التركي، وخرجوا في المظاهرات 
على  نشد  ونحن  غضبهم،  عن  للتعبير 
والعشائر  الشعوب  كافة  ونطالب  أياديهم، 
هذه  وجه  في  بالوقوف  المنطقة  تلك  في 

الطاغية«.
وجهاء  من  الحمدون  عارف  محمد  وأثنى 
باسم  الرسمي  والمتحدث  الشرابيين  قبيلة 
على  والعراق  سوريا  في  الشرابيين  قبيلة 
القائد عبد هللا أوجالن  الرسالة التي وجهها 
هللا  عبد  »القائد  وقال:  العربية،  للعشائر 
على  حافظ  وأكاديمي،  أممي  قائد  أوجالن 
ومهما  المشترك،  والعيش  الشعوب  أخوة 
تحدثنا عنه لن نوفيه حقه، وهو يمتلك نظرة 
مستقبلية، وحافظ على المجتمع عن طريق 
العالقة،  للقضايا  الحلول  يمتلك  وهو  فكره، 
وفكره وفلسفته اآلن تُدّرس في األكاديميات؛ 
ونحن  كافة،  المجتمع  أطياف  جمعت  ألنها 

نطالب ونتمنى فك أسره«.

مركز األخبار ـ أشارت األمين العام لحزب 
أن  إلى  خلف  هفرين  المستقبل  سوريا 
أخرى  مرة  أثبت  العشائر  وجيهات  ملتقى 
البعض  بعضهن  مع  النساء  وتكاتف  تالحم 
تاريخية  خطوة  وبأنها  كافة،  الظروف  في 
التاريخ،  عبر  نضالها  ميراث  إلى  تُضاف 
إلى أن الوجيهات أوصلن رسالتهن  مشيرةً 
االستبداد  بأنهن يرفضن  الملتقى  خالل هذا 

بكافة أشكاله وهن داعيات للسالم.
لوجيهات  الحواري  الملتقى  هامش  على 
بمدينة  جعبر  قلعة  في  ُعقد  الذي  العشائر 
الطبقة في األول من أيلول الجاري، التقت 
لحزب  العام  باألمين  هاوار  أنباء  وكالة 
للحديث عن  خلف  هفرين  المستقبل  سوريا 
وتمحور  تناول  والذي  الحواري،  الملتقى 
شمال  مناطق  على  التركية  الهجمات  حول 

وشرق سوريا.
الملتقى؛  هذا  ماهية  حول  هفرين  وقالت 
منطقة  في  الملتقى  هذا  انعقاد  »إن  قائلة: 
لنا  بالنسبة  تاريخي  حدث  هو  الفرات 
الحدث  هذا  ويعتبر  النساء،  لكافة  وبالنسبة 
األول من نوعه على مستوى سوريا بشكل 
وإننا  عام،  بشكل  األوسط  والشرق  خاص 
بأن  القول  ويمكننا  الخطوة،  بهذه  فخورون 
هذا التجمع الهائل من النساء دليل على أن 
أو  القوقعة  من  الخروج  استطاعت  المرأة 
االختباء وراء القناع الذي كان يخيم عليهن 

خالل سنوات«.
ظل  في  االجتماع  هذا  »جاء  وأضافت: 
شمال  مناطق  باحتالل  التركية  التهديدات 
وشرق سوريا؛ بحجج واهية إلنشاء منطقة 
آمنة، وخالل االجتماع قالت النساء كلمتهن 
بأنهن سيكن يداً واحدةً ومتكاتفات في وجه 
بأنهن  وأّكدن  وتهديداته،  التركي  االحتالل 

االستبداد؛  ورفضن  اإلرهاب  واجهن  كما 
التي  لمناطقهن  التركي  سيرفضن االحتالل 
مرة  فيها  أمجاده  إعادة  أردوغان  يحاول 

أخرى«.
المنطقة؛  على  الملتقى  هذا  نتائج  وحول 
دوراً  للمرأة  »كان  خلف:  هفرين  أكدت 
محدوداً في المجتمع، وحرمت من ممارسة 
نشاطها وإبداء آرائها على أكمل وجه ألنها 
ألن  الذكورية؛  الذهنية  تأثير  تحت  كانت 
وخالل  عشائري،  طابع  ذو  كان  المجتمع 
ثورة شمال وشرق سوريا وبمشاركة المرأة 
في تحرير المناطق من براثن داعش أصبح 
للمرأة دوراً فعاالً، ومقاومة وصوت المرأة 
وصل للعالم أجمع، والذي فتح مجاالً لكافة 
وأخذ  أدوارهن  للعب  المنطقة  في  النساء 

مكانتهن ضمن مجاالت الحياة كافة«. 
سوريا  لحزب  العام  األمين  وأشارت 
المستقبل هفرين خلف إلى أن المرأة تغلبت 
عائقاً  وقفت  التي  والتقاليد  العادات  على 
قائلة: »ليس فقط  المجتمع؛  تقدمها في  أمام 
على  تؤثر  كانت  التي  والتقاليد  العادات 
الدولة  ذهنية  وإنما  المجتمع  في  المرأة 
لدور  وتهميشها  والمركزية  السلطوية 
المرأة في المجتمع، وكما شهدنا ورأينا في 
وتهميشها  السورية  للدولة  السابقة  المراحل 
والمؤسسات،  المجالس  في  المرأة  لدور 
من  يقلل  كان  القرار  صنع  أماكن  وفي 
تحرير  وبعد  المجتمع،  في  ودورها  شأنها 
البطالت  النساء  بسواعد  المناطق  هذه 
بأرواحهّن،  يبخلن  لم  واللواتي  والشهيدات 
على  أصبح  المناطق،  لهذه  الحرية  ووهبن 
بواجبهن،  القيام   المنطقة  في  النساء  جميع 
للمساهمة  وما يُطلب منهن على أي صعيد 

في استكمال دور مسيرة الحرية ونيلها«.

المحمودلي  مخيم  يستمر  ـ  األخبار  مركز 
من  المنتقلة  العوائل  باستقبال  الطبقة  في 
مخيم طويحينة، حيث وصل عدد العائالت 
المخيم  إدارة  وتعمل  1300عائلة،  إلى 
الحالي،  الوقت  في  مدرستين  إنشاء  على 
بالحياة  االرتياح  النازحين  األهالي  وغلب 

في المخيم الجديد.

جاهدة  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة  تعمل 
طويحينة  مخيم  قاطني  معاناة  إنهاء  على 
مختلفة  مناطق  من  المنطقة  إلى  الوافدين 
بها  مرت  التي  الظروف  نتيجة  سوريا  من 
سوريا؛ من خالل إنشاء مخيم جديد الواقع 
مدينة  شمال  المحمودلي  قرية  مفرق  على 

الطبقة 12كم.
الجديد  المخيم  إلى  العائالت  نقل  وعملية 
وبلغ  المخيم،  إدارة  قبل  من  مستمرة 
المخيم  وصلت  التي  العائالت  إحصائيات 
إدارة  حسب  1300عائلة  إلى  الجديد 
المخيم، كما رصدت كاميرتنا الوضع الذي 
مخيم  في  النازحين  ألوضاع  تحسن  في 

طويحينة.

أفضل من النواحي كافة

إلى  »روناهي«  لصحيفتنا  زيارة  وفي 
مع  لقاء  لنا  كان  الجديد؛  المحمودلي  مخيم 
الذي  محمد  فازع  من ريف حمص  النازح 
منذ  طويحينة  مخيم  من  انتقل  أنه  لنا  أكد 
حيث  الجديد،  المخيم  إلى  شهرين  حوالي 
أما  سيئاً،  طويحينة  مخيم  في  الوضع  كان 
بكثير  أفضل  فهو  المحمودلي  المخيم  في 
والمياه  والتنظيم  والخيم  النظافة  ناحية  من 

وبخاصة أن إدارة المخيم تجهز مدارس من 
أجل تعليم األطفال، وأكد: »والعناية الطبية 
في هذا المخيم متوفرة، ولكن يجب أن تكون 
دخول  من  السيول  لمنع  تجهيزات  هناك 
وهطول  الشتاء  فصل  دخول  تسبق  الخيم 

األمطار«. 

أوضاع معيشية أفضل

 كما ذكرت النازحة من ريف حماة ضحى 
من  نظافة  أكثر  الجديد  المخيم  أن  الحسين 
من  يعانون  كانوا  حيث  طويحينة،  مخيم 
بسبب  المتشكلة  والمستنقعات  النظافة  عدم 
الخيم  ومن  الفرات  بحيرة  من  القرب 
من  تقي  ال  التي  البالية  والعشوائية  القديمة 
الشتاء أو حرارة الصيف وعدم توافر  برد 
المياه الصالحة للشرب وعدم توافر الرعاية 
الصحية، ولكن رغم أن األوضاع المعيشية 
أّن  إال  أفضل  الجديد  المخيم  في  والحياتية 
المنظمات  قبل  من  المقدم  المادي  الدعم 

اإلنسانية ال يكفي وبخاصة مادة الخبز.

انتقال 1300عائلة

المحمودلي  بمخيم  اإلداري  مع  لقاء  وفي 
نقل  عملية  أن  لنا  أكد  الرحيل  أحمد  نشمي 
المحمودلي  المخيم  إلى  طويحينة  مخيم 
المخيم  أفراد  عدد  بلغ  حيث  مستمرة، 
يقارب  ما  فرداً؛   5511 اآلن  إلى  الجديد 
من  النازحين  ويستوعب  1300عائلة  من 
اإليواء  ومراكز  والركبان  طويحينة  مخيم 
االستيعابية  وقدرته  الطبقة  منطقة  في 
لـ1680خيمة، وأضاف: »وهو مخيم حديث 

وحمامات  ليلية  إنارة  فيه  يتوفر  مستكمل 
رئيسي  وسوق  عامة  وحديقة  جديدة  وخيم 
قيد اإلنشاء وكان هناك ارتياح لدى القاطنين 

والعائالت«.

العمل على إنشاء مدرستني 
يف املخيم

إلى  ينقسم  المخيم  أن  إلى  الرحيل  وأِشار 
الواحد  القطاع  في  يسكن  قطاعات،  خمسة 
تقريباً  عائلة   300 أي  فرد   1600 حوالي 
الشرب  لمياه  وخزانات  بحمامات  ومجهز 

ومياه لالستخدام المنزلي وخيم جديدة.
وذكر نشمي الرحيل أن إدارة المخيم تعمل 
مرحلتي  في  للتعليم  مدرستين  تجهيز  على 
االبتدائية ومحو أمية لألطفال الكبار، حيث 
طالب   2000 حوالي  الطالب  عدد  يبلغ 
وطالبة وسيدرس فيها حوالي 50 معلم من 

قاطني المخيم.

200عائلة ظلت في المخيم القديم

بمخيم  اإلداري  نوه  اللقاء؛  نهاية  وفي 
عدد  أن  الرحيل  أحمد  نشمي  المحمودلي 
طويحينة  مخيم  في  بقيت  التي  العائالت 
هم  فرد   920 أي  عائلة؛  حوالي200 
بانتظار االنتقال إلى المخيم الجديد وخيمهم 

جاهزة في القطاع د. 

يك« يا أصيلة ولن تقبل بالتتر قبيلة الشرابين: »شعوب شمال سور

ين خلف: »ملتقى وجيهات  هفر
العشائر.. دعوة للسالم« 

مخيم المحمودلي... استقبال 1300 عائلة والقاطنون 
يستشعرون الرضا

وابتالعها  الحرائق  رقعة  اتساع  عد 
مساحات شاسعة من األراضي الخضراء 
من غابات األمازون التي بدأت منذ ثالث 
والتوتر  القلق  من  حالة  سادت  أسابيع، 
ستترتب  التي  النتائج  بشأن  البعض  لدى 
عليها، وتعتبر األمازون هي رئة األرض 
التي تمدها باألكسجين الكافي بجانب أنها 
المسبب الرئيسي لهطول األمطار، ولكن 
ماذا سيحدث لكوكب األرض إذا احترقت 

هذه الغابات بالكامل؟
غابات  من   %20 فإن،  التقديرات  حسب 
دول  بتسعة  تمر  التي  المطيرة  األمازون 
من  نحو %10  وتضم  الجنوبية،  بأمريكا 
حرقها  تم  العالم،  في  الحيوانية  األنواع 

خالل األعوام السابقة.
وتقدر مساحة غابات األمازون بنحو 1.4 
مليار فدان، وبقلبها يجري نهر األمازون، 
كما أنها تعد موطناً لمجموعة متنوعة من 

الحياة الحيوانية والنباتية.
الغابات  تلك  مساحة  انخفاض  ويمثل 
كله،  األرض  كوكب  يهدد  كبير  خطر 
فقط،  باألمازون  المحيطة  المنقطة  وليس 
سيحرم  األمازون  غابات  اختفاء  ألن 
ويعرض  األمطار  هطول  من  األرض 

ما  تدريجياً،  الجفاف  من  لمزيد  الكوكب 
يؤثر أيضاً على طقس العالم، ويؤدي إلى 
الغابات  أن  إذ  الحرارة،  ارتفاع دراجات 
المطيرة تتحكم في مناطق الرياح وسقوط 

.»Cnn« األمطار- وفق ما نشره موقع
من  العديد  قِبل  من  توقع  هناك  إن  كما 
قد  كبيرة  أرضية  كارثة  بحدوث  العلماء 
تؤدي إلى إنهاء حياة البشر، نتيجة اختالل 
التوازن البيئي الناتج عن اختفاء األشجار 

والنباتات األمازونية.
يؤدي  األمازون  في  األشجار  قطع  وأن 
الغازات  من  هائلة  كميات  إطالق  إلى 
في  كبير  تلعب دور  بدورها  التي  الدفيئة 

تسخين كوكب األرض.
منطقة  في  الغابات  إزالة  وبسبب 
األمطار  قلة  إلى  يؤدي  فذلك  األمازون، 
ما يعني أيضاً وجود كميات أقل من المياه 
من  أقل  كمية  عليه  يترتب  ما  للزراعة، 

الماء للشرب.
يذكر أن منطقة األمازون  تشهد انخفاضاً 
بمعدل سقوط األمطار بنحو %25  كبيراً 
تتساقط  وعندما  المناطق،  بعض  في 
فيضانات  حدوث  إلى  تؤدي  األمطار 

هائلة.

التي  الحواس  أهم  من  السمع  حاسة  تعتبر   
وتعزز  االجتماعي  تواصله  الطفل  على  تسهل 
إقامة  له  فتُتيح  النّاس،  بين  ونشاطه  تفاعله 
اليومية  األنشطة  في  والمشاركة  العالقات 
واألحداث  المخاطر  إلى  واالنتباه  المختلفة، 
أّن  فيه  شك  ال  ومما  بها،  واالنخراط  اليومية 
إلى  يؤدي  األطفال  عند  السمع  حاسة  ضعف 
عدم استجابتهم للصوت العادي، وعدم سماعهم 
رنة  أو  الباب،  كجرس  الحياتية  للمنبهات 
الهاتف، كما تضعف لديهم القدرة على محادثة 

وخطاب اآلخرين. 
السمع  حاسة  فقدان  بأنّه  السمع  ضعف  يُعرَّف 
بشكٍل كلي أو جزئي في األذنين أو أذن واحدة، 
وينتج بسبب خلل في عضو من أعضاء األذن 
أو  الخارجية،  األذن  أو  الوسطى،  األذن  مثل 
ويتدرج  السمع،  عصب  أو  الداخلية،  األذن 
هذا المرض من البسيط إلى الشديد إلى الصمم 

الكلي. 

تشخيص ضعف السمع 
عند األطفال:

السمع في حالة  الكشف عن ضعف   كلما كان 
مبكرة كانت النتيجة أفضل حتى يتم تعزيز ثقة 
النفسية  المشاكل  من  وتخليصه  بنفسه  الطفل 
التي قد يعاني منها في فترات نموه، فمثالً الطفل 
الُمصاب بضعف سمع في عمر سنتين تختلف 
أعراضه وطرق عالجه وحصيلته اللغوية عن 

طفل مصاب بالمرض منذ الوالدة. 
تعتبر مالحظة ضعف السمع من أول الوسائل 
أنّها ال تكفي لمعرفة  المرض، إال  للكشف عن 
وأسبابها،  عالجها  وطريقة  الضعف  درجة 
السمع  ضعف  مالحظة  نستطيع  ال  أننا  كما 
من  بدَّ  ال  لذلك  الوالدة،  حديثي  األطفال  عند 
استشارة طبيب متخصص في مجال السمعيات 
تدفق  بفحص  للقيام  منتظم  بشكل  ومراجعته 
صدى الصوت األذني، وفحص استجابة جذع 

الدماغ. 
درجات ضعف السمع 

عند األطفال:

الصوت  اإلنسان  يسمع  الطبيعي:  الوضع  ـ   
المنخفض حتى 20 ديسبل.

يستطيع  ال  عندما  الخفيف:  السمع  ضعف  ـ 
اإلنسان سماع الهمس أو الكالم من مصدر بعيد 

أي حتى 25-40 ديسبل.
مصاباً  اإلنسان  يعتبر  متوسط:  سمع  ضعف  ـ 
الكالم  فهم  استطاع  إذا  متوسط  سمع  بضعف 
عند النظر إلى وجه المتحدث، أو سماع الكالم 

القريب على أنّه همسات من 40-55 ديسبل. 
ـ سمع متوسط الشدة: إذا استطاع فهم الصوت 
النطق  في  اضطرابات  لديه  وكان  المرتفع، 
 70-56 الشدة  متوسط  سمعه  ضعف  يكون 

ديسبل.
األصوات  يسمع  عندما  عميق:  سمع  ضعف  ـ 

من  الناتجة  بالذبذبات  يشعر  ال  لكنه  العالية 
لغوي  عجز  من  يعاني  أنّه  كما  األصوات، 
ويحتاج إلى لغة اإلشارة للتواصل مع اآلخرين 

أي 91 ديسبل فأكثر.

 عالج ضعف السمع
 عند األطفال: 

ينقسم عالج ضعف السمع إلى قسمين هما: 
1ـ العالج الطبي يتم اللجوء إلى العالج الطبي 

في الحاالت اآلتية: 
سببه  كان  إذا  التوصيلي:  السمع  ضعف  ـ 
االلتهاب فيتم عالج االلتهاب بتنظيف األذن إذا 
كان سببه تراكم مادة تُسمى الصمالخ في األذن، 
وقد يتم اللجوء إلى وضع سماعات حسب درجة 

ضعف السمع. 
تُوضع  العصبي:  الحسي  السمع  ضعف  ـ 
حسي  سمع  ضعف  كان  إذا  الطبية  السماعة 
إذا  أما  األذنين،  في  متوسط  أو  بسيط  عصبي 
كان فوق المتوسط فتتم زراعة قوقعة في األذن 
ذبذبات  إلى  وتحّولها  الصوتية  األمواج  تنقل 

حتى تنتقل إلى العصب السمعي. 
ـ ضعف السمع المختلط: يتم عالجه إما باألدوية، 

وإما بالجراحة، وإما بالمعينات السمعية.
السماعة  وضع  عند  السمع  ضعف  تأهيل  ـ 
وتدريبه  تأهليه  يجب  السمع  ضعيف  لطفل 
يضع  لذلك  جيد،  بشكل  السمع  يستطيع  حتى 
الطفل  لتأهيل  عالجية  خطة  المتخصصون 
الصوت  وجود  تحديد  كاآلتي:  سمعه  وتقوية 
الصافرة  إلى صوت  يستجيب  كأن  عدمه:  من 
ويضع مكعباً في صندوق حتى يعبِّر عن سماع 
يضع  مرتين  الصوت  سمع  وإذا  الصوت، 

مكعبين في الصندوق، وهكذا. 
درجة  حيث  من  األصوات  يميز  أن  التمييز:  ـ 
ينادي  كأن  الهوية:  تحديد  واالختالف.  التشابه 
ويؤشر  المثال  سبيل  على  عنب  باسم  الطبيب 

الطفل على صورة العنب. 
ـ اإلدراك: أي أن يصبح الطفل قادراً على فهم 

األسئلة الموجهة إليه واإلجابة عنها.
تقرير/ مصطفى اخلليل

فازع احلسني ضحى احلسني نشمي أمحد الرحيل
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مروان عنتر، وفي تربه سبيه كان الكادر 
مكون من: عماد عيسى ـ عبدالعزيز العزو 

ـ آالن لحدو.
كما كان مدير المدرسة لتربه سبيه وقامشلو 
الكابتن »حسن طاهر«، والذي قدم اللباس 
وفي  المدرسة،  افتتاح  بداية  في  مجاناً 
بتكريم شخصيات  قام  المدرسة  حفل ختام 
مدرسية  قرطاسية  توزيع  وتم  رياضية 
صورة  طباعة  وتم  وأقالم(،  )دفاتر 
مع  له  المقدمة  الدفاتر  على  العب  كل 
المجموعة التي كان يتدرب معها، تشجيعاً 
الدراسي  بالموسم  البدء  قبل  للدراسة  لهم 

الجديد باإلضافة إلى ميداليات. 
لمدة  استمرت  القدم  لكرة  براتي  مدرسة 
في  أشهر  وأربعة  قامشلو  في  أشهر  ثالثة 

تربه سبيه وكانت نموذج للمدرسة الناجحة 
نشهد  لم  الصيف  فهذا  الجزيرة،  إقليم  في 
عكس  اإلقليم،  في  كثيرة  مدارس  فتح 
العدد  الالفت  وكان  الماضية،  األعوام 
الكبير المنضم للمدرسة. وكان منظر جميلة 
تواجد األهل لجانب أطفالهم في التدريبات، 
ومشاهدتهم المدربين كيف يلقنون أطفالهم 
دوراً  الرياضة  بذلك  ولتلعب  الكرة،  فنون 
والالعب  األسرة  تالحم  في  وهاماً  كبيراً 
والمدربين، لتكن النتيجة في النهاية مجتمع 

صحي وأخالقي وراقي.

الرياضي  االتحاد  -أقام  الطبقة  روناهي/ 
االتحاد  مع  بالتنسيق  الطبقة  منطقة  في 
تحكيم  دورة  الجزيرة  إقليم  في  الرياضي 
نوعها  من  األولى  وتعد  القدم  كرة  للعبة 
في مدينة الطبقة، وذلك بهدف تأهيل حكام 

لكرة القدم في المدينة.
للعبة  تحكيم  لدورة   15متدرب  وانضم 
كرة القدم التي أقامها االتحاد الرياضي في 
الجزيرة،  إقليم  بالتنسيق مع  الطبقة  منطقة 
أن الهدف من هذه الدورة هو تأهيل  علماً 
على  اإلشراف  في  ليشاركوا  المتدربين 
الطبقة  منطقة  في  القادمة  الدوريات 
دروساً  الدورة  برنامج  وشمل  وريفها، 

نظرية وعملية لمدة يومين.
روناهي  أجرت صحيفة  اإلطار  هذا  وفي 
لقاء مع رئيس لجنة األلعاب الجماعية في 
وأمين  الطبقة  لمنطقة  الرياضي  االتحاد 
العلي« والذي  التحكيم »مهران  سر دورة 
أكد على أن االتحاد الرياضي أطلق دورة 
الطبقة  القدم في  للعبة كرة  التحكيم األولى 

ذلك  وجاء  الحكام،  وتنسيب  تأهيل  بغية 
إقليم  في  الرياضي  االتحاد  مع  بالتنسيق 
بين  الخبرات  تبدل  إطار  ضمن  الجزيرة 

الطرفين.
هز  الدورة  من  الهدف  أن  مهران  وأشار 
تأهيل حكام من مدينة الطبقة للمشاركة في 
المحلية  والدوريات  المباريات  في  تحكيم 
شمال  مناطق  في  ستقام  التي  باإلضافة 
بهم،  االستعانة  تم  إذا  سوريا،  وشرق 
ويحاضر  15متدرب  الدورة  في  وشارك 
فيها كالً من الحكام: مروان عثمان وأحمد 

صبري.
في  تلقوا  المتدربين  بأن  مهران  وذكر 
وتعرفوا  وعملية  نظرية  دروساً  الدورة 
على قوانين كرة القدم المعدلة البالغ عددها 
17مادة، وكيفية تطبيقها على أرض الواقع 

بشكل عملي.

روناهي / قامشلو ـ عملية االهتمام وصقل 
المواهب الكروية للفئات العمرية أمر هام 
المستقبل  في  يكمن  األكبر  والنجاح  جداً 
في  وتجول  تصول  المواهب  هذه  برؤية 
المالعب المحلية والعالمية، مدرسة براتي 
أمضت صيفاً ناجحاً باحتضان المئات من 

الالعبين في كالً من قامشلو وتربه سبيه.
مدرسة براتي والتي استمرت بالعمل رغم 
حل النادي الذي كان قد طلب من االتحاد 
إيقاف  بعملية  الجزيرة  إقليم  في  الرياضي 
النشاطات الرسمية لمدة عام، ولكن بحسب 
أو  بند  أي  يوجد  بأنه ال  الرياضي  االتحاد 
قانون يخوله إليقاف النادي لعام، فقرر حل 

النادي.
فردة فعل النادي كان االستمرار بنشاطاته 
مدرسة  فتح  النشاطات  تلك  ومن  المختلفة 
وقامشلو  سبيه  تربه  من  كِل  في  كروية 
سبيه  تربه  في  العباً   250 ضمت  بحيث 
الخمس  أعمار  من  بقامشلو  العدد  وبنفس 
وكانت  سنة،  عشر  الخمسة  إلى  سنوات 

األسبوع  في  تدريبية  حصص  ثالثة  عبر 
عبر تقسيم الالعبين على ثالث مجموعات، 
والتكتيك  الكرة  فنون  المدرسة  وتناولت 
كرة  وقوانين  الكروية،  والثقافة  واللياقة 
الملعب  ميدان  في  االنتشار  وعملية  القدم 
باع  لهم  بعضهم  ومدربين  خبرات  عبر 

طويل في مجال التدريب.

متيز بفضل املدربني واألهالي

في قامشلو كانت التدريبات بملعب الشهيد 
على  سبيه  تربه  وفي  بقامشلو،  كجو  هيثم 
رسم  وكان  مزن،  بخجه  ملعب  أرضية 
ل.س،   2000 هو  العب  لكل  االشتراك 
ذو  هم  لمن  استثناء  هناك  كان  ولكن 
ألبناء  باإلضافة  ضعيفة  مادية  إمكانيات 

الشهداء.
مؤلف  التدريب  الكادر  كان  قامشلو  في 
من الكباتن: محمد محرم ـ محمد محمود ـ 
جهاد العمري عبدي عدنان ـ حذيفة عنتر ـ 

منافسات  اختتمت  ـ  قامشلو   / روناهي 
المنصرم،  األسبوع  في  السلة  كرة  دوري 
للعام  باللقب  األسايش  سيدات  وتوجت 
بشكٍل  الدوري  وعن  التوالي،  على  الثاني 
واالقتراحات  التحكيمي  األداء  وعن  عام 
آراء بعض  أخذ  لنا  كان  اللعبة  بخصوص 

الالعبات المشاركات في الدوري.
كرة  دوري  في  نوادي  خمسة  شاركت 
السلة للسيدات ألندية إقليم الجزيرة وهي: 
ـ  ـ دجلة  ـ سردم  ـ أهلي عامودا  األسايش 
لمرحلة  المنافسات  الحسكة، وكانت  شبيبة 
األسايش  سيدات  واستطاعت  واحدة 
إحرازهن  بعد  جديد  من  اللقب  اقتناص 

أربعة انتصارات في الدوري.
التنظيمي  واألداء  الدوري  عن  وللمزيد 
واقتراحات  ومطالب  فيه  التحكيمي 

الالعبات كان لنا االستطالع اآلتي:
لقب  نالت  والتي  األسايش  نادي  العبة 
أفضل العبة في الدوري حنان علي قالت: 
»بشكل عام البطولة كانت جيدة المستوى، 
للمستوى  يرتِق  لم  التحكيم  وبخصوص 
اللعبة  على  القائمين  فندعو  المطلوب، 

بتكثيف البطوالت لهذه اللعبة، والعمل على 
اكتساب  بهدف  خارجية  مباريات  تأمين 
اللعبة  هذه  مجال  في  الخبرة  من  المزيد 

الجميلة«.
أشارت:  خلف  آريا  دجلة  نادي  العبة  أما 
للبطولة،  جيداً  كان  عام  بشكٍل  »المستوى 
ولكن التحكيم لم يكن بالمستوى المطلوب، 
ألن  مطلبنا  بات  البطوالت  عدد  وزيادة 
بطولة واحدة في العام ال تكفي، ولن تساعد 

في تطوير هذه اللعبة«.
محمد  أريج  سردم  نادي  العبة  ونوهت 
التحكيمي  لنا: »المستوى  علي في حديثها 
لم يكن كما يراد منه، بالمقابل نستطيع أن 
إلى حٍد ما،  بأنها كانت جيدة  البطولة  نقيم 
لكن تبقى المعضلة األساسية بأنه ال توجد 
غير بطولة واحدة في السنة وهذا األمر لن 
ومن  اللعبة  مستوى  رفع  خانة  في  يدخل 
من  أكثر  بإقامة  نطالب  لذلك  يمارسها، 
بطولة في العام، لتتقدم اللعبة أكثر وتالقي 

نجاحاً أكبر.  
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دورة تحكيم األولى من نوعها في الطبقة

مدرسة براتي الكروية .. صقل للمواهب 
وصيف ناجح

مطالب بإقامة أكثر من بطولة لكرة
 السلة في العام الواحد

جوان محمد

بادرة رياضية ذاتية؟؟؟

األندية  قبل  من  ذاتية  ببوادر  القيام 
الدعم  تحتاج  ولكنها  جيدة  ظاهرة 
بكل تأكيد، وتأتي هذه البوادر عندما 
تغيب عن أذهان المعنيين بالرياضة 
من  فالكثير  الجزيرة،  إقليم  في 
وكانت  أنجزت  والخطوات  البوادر 
الرياضة  على  القائمين  تفكير  قبل 
خطوة،  هكذا  مثل  باتخاذ  اإلقليم  في 
االتحاد  بأن  األمر  هذا  يعني  وال 
يقدم أي جهد في سبيل  لم  الرياضي 
الذي  الرياضي  بالواقع  االرتقاء 
واألخرى  الفترة  بين  حاله  يتفاوت 
فترة  قبل  والسيء.  الجيد  بين  ما 
إدارة  قبل  من  ذاتية  بادرة  ظهرت 
وكانت  عامودا،  وأهلي  قنديل  ناديا 
للسيدات  قدم  كرة  مباراة  إقامة  عبر 
وليس  نظامية  بمقاسات  ملعب  على 
العادة  جرت  كما  سداسيات  بملعب 
مرة  ألول  البالد،  مناطق  كامل  في 
بـ 11 العبة يتقابل ناديان في روج 
ال  قد  التجربة  هذه  سوريا،  وفي  آفا 
تظهر النتائج في الوقت الحالي فليس 
أن تظهر النتائج على الفور،  شرطاً 
نادي  شكل  كيف  يتذكر  فالجميع 
كانت  وأيضاً  لإلناث  نادياً  قامشلو 
بادرة ذاتية وقتها، واليوم العديد من 
النوادي لديها فرق سيدات كرة القدم، 
عامودا  وأهلي  قنديل  ناديا  وبادرة 
لم  ولكنها  المناسب  الوقت  في  كانت 
المعنيين  من  المطلوب  االهتمام  تلَق 
قبل  من  النسائي  الحضور  وغاب 
واالتحاد  والرياضة  الشباب  هيئة 
الرياضي والمنظمات المعنية بالمرأة 
تتواجد  ما  قلة  المرأة  هيئة  وحتى 
الرياضية،  النسائية  النشاطات  في 
الطلب  ونكرر  سابقاً  طالبنا  لذلك 
للرياضة  بتخصيص ميزانية خاصة 
سوريا  وشرق  شمال  في  األنثوية 
خاصة  ميزانية  الجزيرة  وإلقليم 
الشابة  فالمرأة  المرأة،  برياضات 
تنشط في الكثير من األلعاب مثل كرة 
القدم، السلةـ  الكرة الطائرة، الطاولة، 
التايكواندو،  الكاراتيه،  الشطرنج، 
ذاتية  بادرة  وأي  أخرى،  وألعاب 
ستكسر  المطلوب  االهتمام  تلقي  ال 
القيام  يراوده  من  كل  معنويات  من 
ألن  رياضتنا،  تجاه  ذاتية  بخطوة 
االهتمام بأي بادرة من قبل المعنيين 
لتفكير  قوياً  دفاعاً  يعطي  بالرياضة 
الكثيرين بالقيام بخطوات إيجابية من 
تلقاء أنفسهم، بينما التباعد وال مبالة 
بين  تأكيد  بكل  واسعاً  شرخاً  يخلق 
إقليم  في  الرياضي  واالتحاد  األندية 
وجمعت  أقيمت  المباراة  الجزيرة. 
بين سيدات ناديا قنديل وأهلي عامودا 
وفازت سيدات أهلي عامودا برباعية 
أرضية  على  أقيم  واللقاء  نظيفة، 
آذار  من  عشر  الثاني  شهداء  ملعب 
الخبرات  بعض  وبحضور  بقامشلو، 
النسائي  العنصر  وغياب  الرياضية 
ولكن  الرياضي؟؟؟،  االتحاد  من 
األهم بأن المباراة لعبت وكانت أول 
تجربة على صعيد روج آفا وسوريا 
يدل  ذلك  األخيرة وكل  السنوات  في 
بأن بعض األندية تمتلك الدافع للقيام 
بخطوات إيجابية أكثر، ويترتب بذلك 
على االتحاد الرياضي مراجعة نفسه 
ذاتية  بادرة  أي  تجاه  بواجبه  والقيام 
وعدم  الالزم،  وتقديم  أفضل  بشكٍل 
العكس  على  الملعب  بمنح  االكتفاء 
ألي  الدعم  أنواع  كافة  تقدم  يجب 
رياضتنا  تطوير  شأنها  من  بادرة 

ودفعها نحو األفضل.

املرصد الرياضي

انتقاداتهم  إلى  واالستماع  المنطقة  تشهدها 
من جميع النواحي، إضافةً إلى دور المرأة 
االحتالل  جيش  لهجمات  التصدي  في 

التركي وحماية مكتسباتها.
وأضافت قائلةً: »من ضمن مخطط الحملة 
الفتات  ووضع  بروشورات،  توزيع  سيتم 
شعارات  تتضمن  المدن  وخارج  داخل 
تحث على الحد من التهديدات، إضافةً إلى 
اإلدالء بالبيانات عن األوضاع التي ستمر 

بها مناطقنا«. 
داليا  ستار  مؤتمر  في  العضوة  ونوهت 
آفا  روج  ثورة  اندالع  منذ  بأنه  حنان 
مستمر  ستار  مؤتمر  السوري،  والشمال 

مجتمع  لبناء  وذلك  بحمالت  ويقوم  بعمله 
ديمقراطي حر، مشددةً بأن الحملة مستمرة 
من دون توقف حتى تحقيق أهدافهم بوقف 

تهديدات المحتل التركي. 
واختتمت داليا بأنهن كمؤتمر ستار متمنين 
الذاتية  اإلدارات  في  المؤسسات  كافة  من 
في  الشعوب  أبناء  إلى  إضافة  والمدنية 
أن  المرأة،  بخاصةً  سوريا  وشرق  شمال 
يكونوا أصحاب هذه الحملة ليصل صوتها 
على  قادرة  المرأة  بأن  أجمع  العالم  إلى 

حماية أرضها  ونفسها. 

روناهي/ الطبقةـ يعمل دار المرأة في منطقة 
والنفسية  المعنوية  الروح  رفع  على  الطبقة 
التي تصيب المرأة بعد تعرضها ألحد أساليب 
من  بها  لحق  ما  لتجاوز  وتشجيعها  العنف 

أضرار جسدية ونفسية.  
بوجود  الطبقة  منطقة  في  المرأة  دار  أقر 
النساء  على  المطبق  للعنف  عديدة  حاالت 
من قبل الرجال ولكن يأتي عمل دار المرأة 
على  كذلك  ويعمل  ذلك،  أثر  من  للتخفيف 
تجنباً  عليها  التعدي  حال  في  المرأة  حماية 

إللحاق األذى بها.
ويقف دار المرأة جاهداً لتذليل أسباب وحاالت 
تعنيف النساء التي تجعلهن عرضةً للضرب 
ما يسبب بتركهن المنزل، بينما تسعى إدارة 
أطراف  بين  تقارب  إليجاد  ضمنها  الصلح 

النزاع مع الدفاع عن حقوق المرأة.
وتعرض  والضرب  الشتم  حاالت  وتأتي 
الذهنية  نتيجة  الرجال  قبل  النساء لألذى من 
التي يمتلكها هؤالء الرجال، باعتبار أن كل 
له  ليس  عمل  هو  المرأة  عن  ينتج  تصرف 
قيمة، ولكنه يقع على عاتقها كافة المسؤوليات 

ألنه من واجبها فعله حسب عقليتهم.
وأنواعها  الشائعة  العنف  حاالت  ولمعرفة 
التفكك  وحاالت  المرأة،  على  تطبق  التي 
األسري الذي يحدث نتيجة تلك التصرفات، 
ضد  العنف  ممارسة  من  الحد  وإجراءات 
على  والتفاهم  الوعي  قلة  وتأثير  المرأة، 
إليقاف  المرأة  إدارة  تواجهها  التي  الزوجة 
أجرت صحيفتنا  المرأة،  العنف ضد  حاالت 
لجنة  في  العضوة  مع  التالي  اللقاء  روناهي 

الصلح بدار المرأة كوثر رجب األحمد. 

حاالت العنف ضد املرأة شائعة

وقد أكدت كوثر بأن هناك العديد من حاالت 

للوضع  نتيجة  المرأة  ضد  الشائعة  العنف 
فرص  توفر  وعدم  السيء،  االقتصادي 
العمل الكافية للمرأة، وكذلك انتشار العادات 
والتقاليد البالية، حيث أن بعضها يرجع لعدم 
القوة  وسائل  واستخدام  الطرفين  بين  التفاهم 
بعض  عن  للعودة  المرأة  إلجبار  والضرب 
قراراتها؛ ليأتي دور دار المرأة في مساعدة 
ذلك،  تخطي  لحين  معهن  والوقوف  النساء 
التي  والتسرع  العصبية  حاالت  عن  ناهيك 
الوضع  نتيجة  الزوجين  كال  لها  يتعرض 

االجتماعي وظروف العمل.

يقود العنف إىل التفكك األسري

عديدة  أشكال  هناك  بأن  كوثر  وأضافت 
المرأة؛  على  تطبق  التي  العنف  أنواع  من 
ممارسة  أو  والمؤذي،  المبرح  كالضرب 
الضرب،  إلى  يؤدي  الذي  النفسي  الضغط 
التفكك  نتيجة  االجتماعية  الحالة  وضعف 
بين  الجهل تتصعد األمور  األسري، ونتيجة 
الدخل  قلة  وإن  بالضرب،  وتنتهي  الطرفين 
األساسي  العامل  يلعب  الرجال  بعض  لدى 
الطرفين، والضغط  بين  العالقات  انهيار  في 
وقد  الخالف،  تأجيج  في  دوراً  يلعب  النفسي 
واستخدام  الغضب  لظهور  األمور  تتطور 
الضرب  مرحلة  إلى  يصل  الذي  العنف 

والطالق وانهيار التكوين األسري. 
من يتحمل مسؤولية العنف؟

حاالت  من  الحد  »تم  بالقول:  كوثر  وتابعت 
ترد  التي  الحاالت  االطالع على  بعد  العنف 
األقارب  لتدخل  أسبابها؛  معظم  ويعود  للدار 
والجيران والمعارف في حياة األسرة والحياة 
الوعي  وقلة  السائدة،  والعادات  الزوجية 
المرأة  أن  الزوجين، وكما  بين  فيما  والتفاهم 
في معظم الحاالت التي تردنا تُحمل مسؤولية 
والعقلية  الشائعة،  والتقاليد  للعادات  العنف 
الرجال،  بعض  بها  يتصف  التي  المتخلفة 
وكذلك تدخل بعض األشخاص الذين يريدون 
العائلة، فيبدأ تدخلهم في الحياة  اإلساءة لهذه 
الزوجية ويجعلون من المرأة محطة للحديث 
ردود  لتصدر  السلبية،  تصرفاتها  عن 
وتنتهي  والشتم  للخالف  أغلبها  تؤدي  فعل 
الزوجة  على  العنف  وممارسة  بالضرب، 

بدون فهم القصة وسبب الخالف«.

إجراءات للحد من العنف ضد املرأة

المرأة  ضد  العنف  بأن  كوثر  وأشارت 
الدنيا؛  الحدود  إلى  اليوم  ليصل  انخفض 
نتيجة التوعية والندوات من خالل نشر الفكر 
هناك  أن  »كما  بالقول:  وأضافت  اإليجابي، 
حلول أوجدته دار المرأة  لهذه الحاالت؛ مثل؛ 
مواضيع  ومناقشة  الطرفين  مع  االجتماع 
باالستماع  وكذلك  بوجودهما،  الخالف 
اإليجابي  المرأة  بدور  والتعريف  للندوات 
لمحاضرات  واالستماع  للمجتمع  بالنسبة 
يشرح  الذي  الالئق  الفكر  ونشر  التوعية، 
مشاركتها  وأهمية  المرأة،  وواجبات  حقوق 
من  خوفها  وعدم  قوقعتها  من  الخروج  في 

المحررة  المرأة  مفهوم  وشرح  المجتمع، 
والمرأة الديمقراطية، وذلك لتمارس حريتها 
هناك  كان  حيث  األخالقية،  الحدود  ضمن 
تجاوب، واألخريات يحتجن لفترة من اإلعداد 

ليعرفن دورهن بشكٍل فعال«.

تأثري قلة الوعي على املرأة..

تواجه  صعوبات  هناك  بأن  كوثر  وأردفت 
الوعي  قلة  منها  العنف؛  إليقاف  المرأة  دار 
بين الطرفين كزواج القاصرات، وقلة الخبرة 
والسماح  والزوجة،  الزوج  عند  الحياتية 
ما  تقبل  وعدم  في خالفاتهما،  العائلة  بتدخل 
يمليه الطرف اآلخر من آراء وأفكار، وبكال 
الحالتين هو الوصول إلى عدم التفاهم ومن ثم 

الضرب والعنف.

كيفية جتاوز حاالت العنف..

ونوهت كوثر بأن المرأة تتجاوز حاالت العنف 
المتسامحة  طبيعتها  نتيجة  عليها؛  المطبقة 
األطفال  اتجاه  والوجدانية  العاطفية  وحالتها 
واألوضاع االجتماعية السائدة، وخوفها العام 
من تفكك أسرتها وضياع أبناءها، وباإلضافة 
التي  الصلح  وفترة  لها،  المرأة  دار  لتوجيه 
من  والزوجة  الزوج  بين  للتراضي  تعطي 
حياة  إلى  الهدوء  لعودة  شهور  لثالثة  شهر 
الخالف، وإمكانية حل  بعد  الزوج والزوجة 
وسعة  والتراضي  بالتفاهم  القائم  الخالف 
صدر األهل، والتركيز على دور األطفال في 

تحقيق التقارب بين الطرفين.

العضوة في مؤتمر  / قامشلو –  روناهي 
جميع  على  بأنه  تشدد  حنان  داليا  ستار 
والمدنية  الذاتية  اإلدارات  مؤسسات 
المنطقة  في  الشعب  أبناء  إلى  إضافةً 
ضد  حملتهن  يتبنوا  أن  المرأة،  بخاصة 
المحتل ليعلم العالم أجمع بأن المرأة قادرة 

على حماية أرضها ونفسها. 

أرضكم  على  »حافظوا  شعار؛  تحت 
وداعش«،  االحتالل  اهزموا  وكرامتكم 
مستوى  على  حملة  ستار  مؤتمر  أعلن 
تهديدات  من  للحد  سوريا  وشرق  شمال 
آب   8 في  وذلك  المحتلة،  التركية  الدولة 
من  العام الجاري والتي استمرت حتى 1 
أيلول كونه يوم السالم العالمي، وتضمنت 
إلقاء  والنشاطات من  الفعاليات  الكثير من 
اعتصام،  وخيم  ومسيرات  محاضرات 
هذا  وعلى  مستمرة  تزال  ال  فالتهديدات 
التي  بفعاليتها  الحملة  ستسمر  األساس 
حملت طابع المقاومة والنضال والتصدي 

لتهديدات االحتالل التركي.

ضرورة توعية اجملتمع
 خلطورة االحتالل

عن  المعلومات  من  المزيد  ولمعرفة 
لصحيفتنا  كانت  الحملة  هذه  استمرار 
روناهي لقاًء مع العضوة في مؤتمر ستار 
»الدولة  قائلةً:  حدثتنا  والتي  حنان،  داليا 

التركية الفاشية تحت حجج اإلرهاب تحاول 
إقامة منطقة في شمال وشرق سوريا تحت 
ما يسمى »منطقة آمنة« وتسعى الحتاللها 
التهديدات  بهذه  وتستمر  الوسائل  بشتى 

لكسر إرادة وعزم أبناء شعوبنا«.
انتصارات  يعلم  أجمع  العالم  بأن  مؤكدةً 
قوات سوريا الديمقراطية بالتصدي ألكبر 

قوة ظالمية »مرتزقة داعش«. 
أبناء  عاتق  على  يقع  بأنه  داليا  وأضافت 
توقف  دون  ومن  االستمرار  شعبنا 
التصدي  أجل  من  والنشاطات  بالفعاليات 
لهم والحد من هذه االنتهاكات كون األرض 

أرضهم.
وأكدت داليا بأن مؤتمر ستار يقوم بدوره 
التي  الحملة  التهديدات عبر  لهذه  للتصدي 

أطلقتها من أجل هذا الشأن. 
بدأت  آب   8 بتاريخ   بأنه  داليا  وأكدت 
حملة تحت شعار؛ »حافظوا على أرضكم 
وداعش«  االحتالل  اهزموا  وكرامتكم 
العالمي  السالم  يوم  حتى  استمرت  والتي 
تضمنت  والتي  العام،  هذا  من  1أيلول 
إلقاء  والنشاطات من  الفعاليات  الكثير من 
اعتصام،  وخيم  ومسيرات  محاضرات 
كانيه  سري  في  اعتصام  خيمة  فنصبت 
اإلقبال  بأن  مشددةً  كوباني،  في  وأخرى 

كان كبيراً وبإرادة وعزم وقوة.

احلملة مستمرة حتى وقف 
التهديدات

التي  األوضاع  حسب  بأنه  داليا  وأشارت 
تمر بها مناطقنا كان البد من توسيع الحملة 
بشكٍل  والنشاطات  الفعاليات  وتكثيف 
أوسع وتم إجراء بعض من التعديالت في 
مخطط الحملة، مؤكدةً بأن الحملة ستضمن 
على  والرد  األهالي  آراء  إلى  االستماع 
التي  السياسية  األوضاع  حول  تساؤالتهم 

تقرير/ إيفا ابراهيم

حملة مؤتمر ستار مستمرة حتى تحقيق أهدافها..

دور دار المرأة بالطبقة في تجاوز حاالت العنف..

تقرير/ إيفا ابراهيم 

مرآة املرأة

هيفيدار خالد

إسراء ضحية العادات والتقاليد 
املوروثة يف اجملتمع

التواصل  وسائل  ضجت  قليلة  أيام  قبل 
الفلسطينية  الفتاة  مقتل  بخبر  االجتماعي 
إسراء غريب البالغة من العمر 21 سنة، 
ابنة مدينة بيت ساحور الفلسطينية، واحتل 
مواقع  منصات  على  الصدارة  اسمها 
التواصل االجتماعي. حيث تناقلت العديد 
والعربية  المحلية  اإلعالم  الوسائل  من 

جريمة قتل الفتاة بروايات مختلفة. 

وأثار حادثة مقتل الفتاة الفلسطينية الرأي 
العام العربي والعالمي، وتم تداول مقطع 
مفاده  صوتي لصراخها، وآخر مكتوب، 
برفقة  خطيبها  لمالقاة  ذهبت  إسراء  أن 
والدتها،  وبعلم  عام  مكان  في  شقيقته 
فنشرت مقطع فيديو لهما في حسابها عبر 
ابنة عمها إال أن  إنستغرام، فما كان من 
وأشقائها  الضحية  والد  بتحريض  قامت 
زوج  مع  باالشتراك  فضربوها  عليها، 
عمودها  في  كسر  في  تسبب  ما  شقيقتها 
إلى  نقلها  بعد  ضربها  ليكملوا  الفقري، 
وبعد  خطبتها،  فسخوا  كما  المستشفى، 
خروجها من المستشفى حضر شقيقها من 
كندا وضربها على رأسها األمر الذي أدى 
إلى دخولها في غيبوبة ومفارقتها الحياة.

الفتاة  مقتل  حادثة  تفاصيل  هي  هذه 
الفلسطينية، هذه الحادثة لم تكون األولى 
يفقد  مازال  مجتمع  في  األخيرة  وال 
المرأة في  للقوانين وأحكام تحمي حقوق 
الحياة، كما أن مثل هذه الحوادث ترتكب 
كل يوم في مجتمعاتنا وأمام أنظار العالم، 
فقضية إسراء تجسد قضية كاملة آلالف 
األُسري  للعنف  يتعرضن  الالئي  النساء 

في كافة أنحاء العالم.

يقتلن  والنساء  الفتيات  بأن  نرى  يوم  كل 
الشرف  جرائم  يسمى  ما  اسم  تحت 
تكن  لم  فإسراء  المجتمع.  في  والناموس 
لنقف في وجه مثل  األولى وال األخيرة. 
والسائدة  البالية  والتقاليد  العادات  هذه 
بكثرة في مجتمعنا، علينا بذل جهود جبارة 
بسلطة  المتمثلة  الذكورية  الذهنية  ضد 
المرأة  بحقوق  تعترف  ال  التي  الدولة 
وحمايتها من العادات الناتجة عن التخلف 
العوائل  بعض  في  موجوداً  مازال  الذي 
واألسر. على النساء العمل من أجل منع 
الجسدي  العنف  من  والحد  النساء  قتل 
على  ويجب  بحقهن،  الممارس  والنفسي 

القاتل أن ينال جزاه ال مجال فيه. 

المتعلقة  التغيرات  بعض  إجراء  رغم 
بحقوق المرأة في المجتمع الفلسطيني إال 
الموروثة  والتقاليد  العادات  زالت  ما  أنه 
ظاهرة  تعزيز  في  أساسياً  دوراً  تلعب 
مسوغات  تحت  وقتلهن  النساء  تعنيف 
عالقة  لها  بمسميات  ذلك  تبرر  عديدة 
شرف  يسمى  ما  مثل  سائدة  بمفاهيم 
والمفاهيم  المرأة  سلوكيات  أو  العائلة، 
نفسها،  الضحية  لوم  فلك  في  تدور  التي 

وإنقاذ القاتل من العقاب.

يجب  العنف؛  أنواع  كافة  من  وللحد 
مجتمعية؛  وتوعية  تثقيف  برامج  إنجاز 
والعادات  المفاهيم  في  التأثير  بغرض 
دونية  تعزز  التي  والسلوكيات  والتقاليد 
الرجل والتمييز ضدها على  المرأة على 
أساس الجنس، وبناء ثقافة حقوق اإلنسان 
في  المرأة  وحق  الفلسطيني  المجتمع  في 
من  أي شكل  دون  حقوقها  بجميع  التمتع 

أشكال التمييز. والعدالة لكل النساء.  
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تعتبر مدينة إدلب الواقعة في الجهة الشمالية 
من سوريا محط أنظار العالم، وخاصة بعد 
وتقدم  تشهدها،  التي  العسكرية  العمليات 
المجموعات  حساب  على  النظام  قوات 
المجاميع  هذه  فيها،  تنتشر  التي  المتطرفة 
التي تقاتل من أجل إقامة إمارة إسالمية في 
إدلب ومنها هيئة تحرير الشام فرع تنظيم 

القاعدة في سوريا والحزب التركستاني.
من  كثير  يوجد  إدلب  منطقة  وفي   
المجموعات المتطرفة وأكثرهم قدموا من 
أنه  التقارير  وتذكر  عديدة،  خارجية  دول 
أقلية  من  حوالي 3000  إدلب  في  يتواجد 
اإليغور القادمة من الصين، وكذلك الشيشان 
إمارة  فصيل  يشكلون  الذين  والقوقاز 
القوقاز، وكذلك حراس الدين وغيرها من 
الفصائل التي تحمل نفس العقيدة والتفكير، 
ومن  بعينها.  دول  لمصالح  تعمل  ولكن 
دخولهم  سهلت  من  هي  تركيا  أن  المعلوم 
إلى األراضي السورية، كما سهلت دخول 
وشرق  شمال  مناطق  إلى  داعش  مرتزقة 
سوريا، وليس هذا فحسب بل تعدى ذلك إلى 
تقديم السالح والدعم اللوجستي في حربها 
ضد أهالي المنطقة، حتى أن الشر الداعشي 
الممزوج بالخبث التركي وصل إلى شنكال 
الكثير  وجود  مع  المناطق.  من  وغيرها 
وحجم  إدلب  في  المرتزقة  المجاميع  من 
العسكرية،  والعمليات  الخارجي  التدخل 
التعقيد،  في  غايةً  هناك  الوضع  من  يجعل 
الجغرافي  إدلب  موقع  ذلك  إلى  ويضاف 
الجميع  ليتسابق  هامة  منطقة  منها  ويجعل 

ينعتون  ومسؤوليه  السوري  النظام  إعالم 
قوات سوريا الديمقراطية، التي تضم كافة 
باالنفصالية  شمال وشرق سوريا  شعوب 
وإن  الصحة،  من  له  أساس  ال  وهذا 
الدولي  التحالف  في  القوات  هذه  مشاركة 
الذي يضم أكثر من 70 دولة ليست حجة 
إللصاق تلك التهمة بها. فالتحالف ال يهدف 
إلى إسقاط النظام، يبدو ذلك من تصريح 
أكثر من مسؤول في التحالف وهم يقولون 
داعش  هزيمة  على  تقتصر  مهمتهم  إن 
السوري  الداخلي  الشأن  أما  واإلرهاب، 
عائد للسوريين، بمعنى )قسد( ال تستقوي 
النظام،  ضد  التحالف  تقود  التي  بأمريكا 
ذلك  كان  وإن  بالمطلق.  يكون  لن  وهذا 
لماذا تم اللقاء بين الجانبين في  إذاً  واقعياً 
دمشق أكثر من مرة، وهذا يعني أن )قسد( 
فصيل وطني وصاحب قرار مستقل، وال 
ومجلس  طرف  أي  من  تعليماته  يتلقى 
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الماضية  األيام  وفي  عليها،  بالسيطرة 
استهدفت الطائرات األمريكية إحدى مواقع 

الجماعات المتطرفة في إدلب.
بعد  إدلب  في  الوضع  تحليل  خالل  ومن 
الفترة التي تلت تقدم النظام والسيطرة على 
والتي  االستراتيجية،  شيخون  خان  مدينة 
من  روسيا  وحليفتها  النظام  قوات  مكنت 
ريف  على  كامل  بشكل  السيطرة  إعالن 
عام  من  سيطرته  من  خرج  الذي  حماة 
2013م، ولقاء أردغان وبوتين الذي تلى 
التقدم في ريف إدلب الجنوبي أي التقدم إلى 
ما بعد مدينة خان شيخون، ووصول طالئع 
قوات النظام إلى بلدة التمانعة الواقعة شمال 
معرة  مدينة  على  وعينها  شيخون،  خان 
النعمان الواقعة على طريق حلب دمشق أو 
التحليالت  ما يسمى م5، وحسب ما تذكر 
أن هناك اتفاق خالل زيارة أردوغان إلى 
بشكل  النظام  قوات  موسكو، على سيطرة 
كامل على طريق حلب دمشق م5، وطريق 
حلب الالذقية م4، المار من جسر الشغور، 
جيش  أقام  حيث  ذلك.  إلى  تشير  والدالئل 
االحتالل التركي نقاط مراقبة جديدة في بلدة 
الواقعة  المناطق  من  وغيرها  المسطومة 
تم  حال  في  الالذقية.  حلب  طريق  شمال 
أهالي  مصير  هو  ما  االتفاق  هذا  تطبيق 
التركي  باالحتالل  وثقوا  الذين  المدن  تلك 
من  للمنطقة  كحامي  الزمن،  من  فترة  في 
خالل نقاط المراقبة وأفضل تسمية لها نقاط 

التسليم.
للقيام  األهالي  من  جعل  األمر  هذا 
بشكل  التركي  االحتالل  بالمظاهرات ضد 
علني، لذا رأينا في األيام الماضية خروج 
اآلالف من أهالي إدلب بمظاهرات حاشدة 
وتطالب  التركي  االحتالل  ضد  تهتف 
هناك  كانت  كما  سوريا،  من  بخروجه 
سوريا  قوات  بدخول  األهالي  من  دعوات 
من  وتخليصهم  إدلب،  إلى  الديمقراطية 

اإلرهاب ومن االحتالل التركي. ألنها ترى 
واإلدارة  الديمقراطية  سوريا  قوات  في 
واالستقرار  األمن  جلبت  التي  الذاتية 
يدعو  سياسي  مشروع  وتمتلك  للمنطقة 
جميع  بين  المشترك  والعيش  الحوار  إلى 
وحماية  التطرف،  العنف  ونبذ  الشعوب، 

حدود سوريا والدفاع عنها. 
واالنتفاضة الشعبية في إدلب كانت تحمل 
الدول  إلى جميع  في طياتها رسائل عديدة 
تركيا  وبخاصة  سوريا،  في  تدخلت  التي 
التي باعت الشعب السوري عبر الصفقات 
المشبوهة، وتصرف األتراك تجاه الالجئين 
السوريين وطردهم من تركيا بشكل همجي 
الشعب  الدفين ضد  تعبر عن مدى حقدهم 
للروس  الموجهة  الرسالة  أما  السوري. 
بأنهم يرفضون دخول قوات النظام التي ال 

تختلف عن تلك الفصائل التي تسيطر على 
إدلب، ورفض االتفاقيات الروسية التركية 
التي أصبحت ضمن صفقات البيع والشراء 

على حساب دماء الشعب السوري.
على  إدلب  في  األمريكية  الغارة  بأن  أرى 
المتطرفة،  المجموعات  مقرات  إحدى 
رسالة سياسية أمريكية قبل أن تكون ضربة 
عسكرية تستهدف المتطرفين، وهي رسالة 
عن  وللتعبير  آستانا،  ألطراف  صريحة 
التي  االتفاقيات  لتلك  األمريكي  الرفض 
تجري بين تركيا وروسيا. في حين سيكون 
الداخل  على  كبيرة  تبعات  االتفاقيات  لتلك 
في  المرتزقة  مصير  وخاصة  السوري، 
أم  أوروبا؟  إلى  تصديرهم  سيتم  هل  إدلب 
البوابة  تركيا  تعتبر  أخر؟ حيث  إلى مكان 
تهديدات  ذلك  سبق  وقد  الشرقية ألوروبا، 

أكثر  في  أردوغان  التركي  الرئيس  من 
إلى  الالجئين  موجات  بإطالق  مناسبة  من 
إرسال  إلى  واضحة  إشارة  في  أوروبا 
المتطرفين وتهديد أوروبا بهم. أما الرسالة 
الثانية أن أي فصيل على األرض السورية 
وجهودها  األهداف  يكون ضمن  أن  يمكن 
أن  وخاصة  اإلرهاب،  مكافحة  مجال  في 
المدعوم  لإلرهاب  بؤرة  أصبحت  إدلب 
من  ذلك  وظهر  تركيا،  من  مباشر  بشكل 
الغارة، وهي  البنتاغون على  تعليق  خالل 
اإلرهاب  لمحاربة  مستعدة  أمريكا  أن 
وصلت  وقد  الفرات،  وشرق  غرب  في 
الرسالة في نفس توقيت وقف إطالق النار 
العمليات  ووقف  واألتراك،  الروس  بين 

العسكرية في إدلب.

سوريا الديمقراطية )مسد( المظلة السياسية 
يقف  حيث  الثالث  الخط  داخلياً  يتبنى  لها 
على مسافة واحدة من االئتالف والنظام، 
في  السورية  األزمة  بأن حل  يؤمن  كونه 
النهاية لن يكون إال من خالل طاولة حوار 
وطني سوري- سوري، من دون تهميش 
ألي طرف وإن )مسد( المظلة السياسية لـ 
وتقرأه  تماماً  السوري  الواقع  تعي  )قسد( 
هم  السوريين  بأن  تعلم  وهي  جيد،  بشكل 
وهي  النهاية.  في  أزمتهم  بحل  المعنيين 
تدرك تماماً بأن من جاء إلى سوريا تهمها 
على  آخر،  شيء  أي  من  أكثر  مصالحها 
حساب دماء أبناء سوريا األبرياء ال أكثر 
محاربة  إن  القول  يمكن  وعليه  أقل.  وال 
اإلرهاب واجتثاث جذوره في سوريا هو 
هدف كافة األطراف على الساحة السورية 
السرب  خارج  تغرد  ألنها  تركيا،  ماعدا 
وشرق  شمال  وتهدد  اإلرهاب  وتدعم 
سوريا دائماً باالجتياح، وإذا كانت )قسد( 
قد ألحقت الهزيمة العسكرية بداعش بدعم 
من التحالف الدولي فهي تعمل بالمقابل من 
تعددية  ديمقراطية  أجل سوريا المركزية 
كافة  تتمتع  وأن  السوريين،  بكافة  تليق 
إطار  في  المشروعة،  بحقوقها  شعوبها 
عقد اجتماعي بعيد عن المذهبية والطائفية 
والنزعة القومية، ألننا جميعاً سوريون وال 
يحق ألي طرف احتكار الوطنية والصاق 
التهم باآلخرين. و)قسد( عندما قدمت أكثر 
من عشرة آالف شهيد لم يكن ذلك من أجل 
الوطن،  عن  سوريا  وشرق  شمال  فصل 
بالجغرافيا  محكومون  سوريا  فأبناء 
يمكن  وال  والتآخي،  المشترك  والتاريخ 

هذا  البعض،  بعضنا  فصلنا عن  قوة  ألية 
هو العهد الذي قطعته )قسد( على نفسها، 
وهي لم تحارب النظام وال تحبذ االقتتال 
بين السورين أنفسهم، وهي ال تريد استالم 
خالل  من  تدعو  بل  كاآلخرين  السلطة 
إلى  القوات  لهذه  السياسية  المظلة  )مسد( 
الحوار األخوي السوري- السوري، ومع 
ذلك تُتَهم باالنفصالية، وطبعاً إن بقينا نحن 
التراشق  من  الحال  هذه  على  السوريون 
باالتهامات فلن نستطيع الوصول إلى أي 

منها  نعاني  التي  السورية،  لألزمة  حل 
لكافة  والبد  سنوات،  ثماني  من  أكثر  منذ 
الوطنية  المصلحة  من  انطالقاً  األطراف 
الغد  أجل  من  لبعضها  التنازالت  تقدم  أن 
األفضل لجميع السوريين، حتى نتمكن من 
أن نتجاوز ما نحن فيه. وإال سيقودنا العناد 
باآلخر  وكيل االتهامات وعدم االعتراف 
إلى مزيد من إراقة الدماء والدمار وضياع 
الوطن. أين الشهامة والنخوة الوطنية التي 
نتباهى بها، ولو كنا نحترم  كنا وال نزال 

العظام  وقادتنا  األبرار  شهداءنا  دماء 
الذين تركوا لنا هذا الوطن معززاً، علينا 
القوات  كافة  بخروج  ونطالب  نتوحد  أن 
األجنبية من وطننا، أن نسارع في تشكيل 
وطني  حوار  وعقد  الدستورية،  اللجنة 
ستبقى  خالفاتنا  كل  ورغم  ولكن  شامل، 
والمحبة  المجد  بلد  الغيارى  بهمة  سوريا 
تهزه  ال  الذي  الجبل  قاسيون  وسيبقى 

الريح.

بردان أوزترك:
 »علينا أن نتحد كي نتصدى للهجمات التي 

تستهدف مكاسبنا الوطنية«

فواصل
آلدار خليل

الفرط يف استخدام التقنية 
وضرورة التالحم

)مجتمعنا نموذجاً(

مبدأ  وكذلك  العالقات  من  كل  ساهمت 
اعتمد  الذي  الطبيعي  المجتمع  في  التشاركية 
متآلف  مجتمع  بناء  في  المعايير  هذه  على 
تلك  اعتبار  يمكن  بحيث  اجتماعياً  ومتوازن 
الحقاً  المجتمع  لبنية  حقيقي  أساس  العالقات 
بحق  ومارست  السلطة  تدخلت  أن  بعد  حتى 
إلى  لتحويله  وسائل  من  امتلكت  ما  المجتمع 
عن  البعد  كل  وبعيد  مفروض  واقعها  حالة 
حقيقة المجتمع. إن العالقات االجتماعية القوية 
تحافظ على قيم وعراقة المجتمع؛ ألن المجتمع 
يظّل على حقيقته في نمط التبادل والمشاركة. 
تلك  على  كبير  بشكل  الحالية  التقنيات  أثرت 
العالقات التي بدأت تضعف وبات الوجود هو 
شكلي وكمي إذا ما تناولنا الموضوع بالمقاييس 
الجزء  في  التكنولوجيا  قضت  حيث  الرقمية، 
المفرط من حيث االستخدام على جوانب األلفة 
وآليات الحفاظ على الحقيقة التي تطرقنا إليها.   
بتنا نرى اليوم في مجتمعنا تطوراً كبيراً لهذه 
الظاهرة )اإلفراط في استخدام التقنيات( والتي 
تكمن في إن هناك جلسات تخلو من األحاديث 
مشغولون  الجميع  ونجد  عليها  اعتدنا  التي 
بهواتفهم أو ما شابه وربما تكون عدد الكلمات 
معدودة،  أشخاص  العشرة  تتجاوز  جلسة  في 
بينما نجد االنشغال بالنت والهواتف والتقنيات 
الظاهرة  هذه  تطور  حيث  طويلة،  لساعات 
االنعزالية داخل المجموعة وال يتأثر الشخص 
المستخدم لها بعدد من حوله سواء أكان العدد 
قليالً أو كثيراً أو معدوماً، فالشعور بذلك واحد. 
هذا  وقتنا  في  سيما  وال  هامة  التكنولوجيا 
يجب  لكن؛  المباشر.  التواصل  تقنيات  وكذلك 
استخدامها، نحتاج  لثقافة واعية في  أن نصل 
افتراضي  واقع وعالم  ُمدارين من  نكون  لئال 
نبتعد في هذا العالم عن مجتمعنا األصلي وعن 
المفروضة  العقبات  تجاوز  طرق  حاجاته، 
عليه، وسبل تقوية وحدته وكذلك تطوير حالة 
وطرح  المباشرة  والنقاشات  فيه  المشاركة 
األمور من منطلقات الحفاظ على ما تم ثوريثه 

في المجالس والمناسبات.
لذاته  يلتف  الذي  هو  الديمقراطي  المجتمع 
أنه  حيث  لبقائه،  ضامنة  آليات  عن  ويبحث 
آخر  بعالم  الشديد  التأثر  حالة  إلى  وبالدخول 
نفتقد حاجاتنا األساسية وال نستطيع أن نحقق 
هذا  بأن  البعض  يرى  ربما  الديمقراطية؛ 
ابتعاد على األحداث والتطورات وما  الطرح 
لحقيقة  فهمنا  الحقيقة  في  لكن؛  هنالك.  إلى 
مجتمعنا وسعينا ألن يكون ديمقراطياً خالياً من 
ذات  في  يتحكم  وأساسي  هام  التأثر هو جزء 
يكون  أن  بدل من  اإلفتراضي ويوجهه  العالم 
المجتمع هو الموجه كامالً؛ ألن ذلك العالم هو 
ذاته مجتمع ويريد بكل الوسائل أن يحل مكان 

مجتمعنا األصيل. 
مشاركة النقاش الشفوي وتبادل اآلراء وتقييم 
تمثل  هذه  المناسبات  في  والمشاركة  األمور 
قيماً حال افتقادها يصبح المجتمع على أعقاب 
يجري  لما  تجاهلنا  وضخمة.  كبيرة  مشاكل 
حولنا وبحثنا للحقائق في العالم الموجه يخلق 
شرخاً كبيراً في أصالة االنتماء، خاصة نحن 
ثقافة وعادات تطويرها  لنا  بأن  نتميز  مجتمع 
اآلن  ثورتنا  في  خطر،  تبديلها  لكن؛  هام. 
لنجاح  األدق  والمعيار  المجتمع  التركيز على 
نحو  فيه  اإليجابي  التغيير  هو حجم  ثورة  أي 
األفضل خاصة من الناحية الديمقراطية وبناء 
الذات وقوة التماسك، نحتاج ألن نعيد ترميم ما 
أفسدتها التقنية في مجتمعنا وما قتلت من روح 
المشاركة فيه وكذلك التبادل في اآلراء؛ بدون 
هناك  موجودة  المجتمعية  اللحمة  تكون  أن 
حقيقة  والمجتمع،  الفرد  تطوير  في  صعوبة 
فهمنا لواقعنا هو حجم عيشنا فيه عملياً وذلك 
الموجود  االفتراضي  العالم  مع  مقارنة  في 

وغرق البعض في تفاصيله.

المجتمع  لمؤتمر  المشترك  الرئيس  أكد 
القوى  على  أّن  أوزترك  بردان  الديمقراطي 
الكردستانية كافة توحيد جهودها والحفاظ على 
وإفراغ حملة  الكردستانية،  الوطنية  المكاسب 
اإلبادة التي ينتهجها حزب العدالة والتنمية ضد 
المكاسب الوطنية الكردية في أجزاء كردستان 
األربعة، وأشار إلى أّن الهدف األساسي للدولة 
سوريا.  شمال  احتالل  هو  المحتلة  التركية 
وأضاف: »وإلخفاء إخفاق سياستها في روج 
انقالب  افتعال  إلى  عمدت  وشمال سوريا؛  آفا 
19 تموز ضد إرادة الشعب«، مؤكداً أن الشعب 
الديمقراطي حتى  الكردي سيستمر في نضاله 
تحقيق األهداف، وحمل أوزترك الشعب التركي 
مسؤولية قضاء حزب العدالة والتنمية وحزب 
وكرامة  الديمقراطية  على  القومية  الحركة 
الشعب  داعياً  افعاله،  على  لصمتهم  المجتمع 
للتحرك  كافة؛  المعارضة  واألحزاب  التركي 
سوياً ضد سياسات أردوغان الديكتاتورية التي 

تشكل خطراً على مستقبل تركيا.

جاء ذلك خالل الحوار الذي أجرته صحيفتنا مع 
الرئيس المشترك لمؤتمر المجتمع الديمقراطي  
على  الحوار  وكان  أوزترك،  بردان   )KCD(

الشكل التالي:

بقيادة  التركية  الحكومة  تعمل  سنوات  منذ  ـ 
الديكتاتورية على  بسط سلطتها  في  أردوغان 
ما  برأيكم؛  تركيا.  في  كافة  الحياة  مفاصل 
في  الديكتاتورية  السلطة  استمرار  مقومات 
تركيا بعد تضاعف أزمتها الداخلية والخارجية؟

األول  اليوم  ومنذ  المحتلة  التركية  الدولة  بنيت 
ممارسات  والفاشية.  الدكتاتورية  على  لنشأتها 
حكومة أردوغان اليوم ال تختلف عن سابقاتها، 
فاشيتها  تمارس  الحالية  الحكومة  أن  الفرق هو 
بشكل علني وضد الجميع وليس الكرد وحدهم، 
تستهدف  فكانت  السابقة؛  الحكومات  أما 
في  واالضطهاد  الظلم  وتمارس  بعينهم  الكرد 
تضطهد  اليوم  الفاشية  الطغمة  بينما  كردستان. 
على  الحفاظ  أجل  ومن  يخالفها،  من  كل 
مصالحها تستغل المسألة الكردية وتحت شعار 
»البقاء« تواصل سلطتها، ومن أجل ذلك تجهد 

على إنعاش األزمات بين الشعوب كافة. 
الطغاة  ضد  والكفاح  النضال  كان  ولطالما 
والحرية  الديمقراطية  لقوى  فالبد  مشتركاً، 
لهزيمة  قواها  توحد  أن  بالمساواة  تؤمن  التي 
أن  آخر  بمعنى  الديكتاتورية،  وسلطتها  الفاشية 
قدرة الشعوب على تنظيم كفاحها المشترك ضد 
الطغم الفاشية هو من يحدد عمر الديكتاتوريات.

الكردي عبد هللا  الشعب  قائد  دعا  فترة؛  منذ  ـ 
إلى  التركية  الدولة  له  تصريح  في  أوجالن 
السالم، برأيكم هل الدولة التركية مستعدة في 
السالم،  إلعادة  بخطوات  للقيام  الحالي  الوقت 

وما المطلوب منها في هذا السياق؟

للسالم  اوجالن  هللا  عبد  القائد  مساعي  بدأت 
وأخر  اآلن،  حتى  تنته  ولم   1993 عام  منذ 
دعواته للسالم لم تلَق صدى لدى حكومة العدالة 
تكن  لم  األخيرة  أوجالن  لكن؛ رسالة  والتنمية. 
التركي  الشعب  إلى  بل  فقط،  للحكومة  موجهة 
كافة الذي يعاني اليوم من القتل والتنكيل وقتل 
مْن  وحدهم  الكرد  كان  سابقاً  الديمقراطية. 
يعانون. لكن؛ اليوم الشعب التركي برمته يعاني. 
قراءة  كافة  التركي  الشعب  على  يتوجب  لذا؛ 
رسائل السالم هذه والعمل على إحالل السالم؛ 
ألنهم يعلمون مْن يقف وراء غياب الديمقراطية 
المجتمع.  كرامة  وسلب  االقتصادي  واالنهيار 
التركية مبنية  الدولة  الواضح للجميع أن ذهنية 
على إبادة الكرد وسلب إرادتهم، فحتى األطراف 
أو  بشكل  تصفيتها  يتم  للسالم  الساعية  الداخلية 
بأخر، فإذا كنا نرى اليوم الدولة التركية المحتلة 
واألزمات  المشاكل  من  الكثير  من  تعاني 

حل  عدم  على  إصرارها  بسبب  فهذا  الجدية؛ 
دون  تركيا  مشاكل  تحل  فلن  الكردية،  المسألة 
قد  قائد كان  الكردية. لطالما هناك  القضية  حل 
أبدى استعداده على ايجاد الحلول خالل أسبوع، 
فعلى الشعب التركي ان يحتضن هذه المساعي 
السياسية  اإلبادة  ممارسات  وجه  في  ويقف 
الحاكمة، فالكل  الثلة  العسكرية لهذه  والعمليات 
يعلم مْن هو مصدر األزمة، ويعلم الجميع أيضاً 
قيّم رسالة  فالمجتمع  تركيا،  الحل في  يريد  من 
القائد اوجالن وثمنها غالياً. لذا؛ على الجميع أن 
يصبحوا يداً واحدة بوجه كل من يخرب ويسعى 
للحرب واإلبادة في هذا البلد وأن يقول لهم كفى.

ميردين«  وان،  »آمد،  بلديات  رؤساء  عزل  ـ 
لم يكن مفاجئاً للشعب الكردي، فقد سبق وأن 
أصوات  بسلب  التركي  االحتالل  دولة  قامت 
لم  برأيكم  2016؛  تموز  في  الكرد  الناخبين 

لجأت إلى ذلك؟

إرادة  على  الوصاية  التركية  الحكومة  تفرض 
سلب  تم  أيضاً   2016 ففي  الكردي،  الشعب 
أصوات الناخبين الكرد وفرض الوصاية على 
ذلك  يتكرر  نفسها؛  بالذهنية  اليوم  بلدياتهم، 
في  الكردي  الشعب  السياسية،  اإلبادة  بهدف 
يحاولون  لذا؛  إرادة.  وصاحب  منظم  باكور 
تحالف  حكومة  ألن  إضافة  اإلرادة،  هذه  كسر 
»AKP-MHP« تريد خلط األوراق والتغطية 
آفا  روج  الحتالل  القذرة  مخططاتها  على 
التركية  الحكومة  هدف  وهو  سوريا،  وشمال 
وهذا المطلب يجب أن يالقي الموافقة الدولية، 
ونتيجة فشلها في هذا المسعى عملت على خلق 
الديمقراطية  التركي وتكبيل  الداخل  األزمة في 
عبر »انقالب 19 تموز«، فالحكومة التركية ال 
فتن  وافتعال  أزمات  خلق  بدون  العيش  يمكنها 

داخلية إلطالة عمرها.

التركية  المعارضة  أحزاب  تتحرك  لم  لماذا  ـ 
بلديات  رؤساء  عزل  قرار  ضد  اآلن  إلى 
باكور كردستان، وكيف يمكن أن يؤثر صمت 

المعارضة التركية على مستقبل تركيا عامة؟

الشعب  إرادة  ضد  كان  تموز   19 انقالب   
أخرى  حقيقة  هناك  لكن؛  حقيقة.  هذه  الكردي؛ 
هي أن ديكتاتورية أردوغان تريد بهذا االنقالب 
تهديد شعب تركيا برمته، بأنه ال توجد بلديات 
تم  اليوم  الحكومة،  عن  بمعزل  العمل  تستطيع 
ميردين-  »وان-  بلديات  على  الوصاية  فرض 
إسطنبول  على  الدور  سيكون  غداً  لكن  وآمد« 
الشعب  الكبيرة.  المدن  من  وغيرها  وأنقرة 
للشارع وعبر عن رفضه قرار  الكردي خرج 
تركيا  شعب  على  يجب  لكن  هذا،  الحكومة 
إبداء موقفها من  تركيا  في  المدنية  والمنظمات 

انقالب 19 تموز.
 في انتخابات 23 حزيران شارك الكرد بشكٍل 
قلب  واستطاعوا  االنتخابات،  في  استراتيجي 
الموازين وأثبتوا أنهم يعملون ألجل الديمقراطية 
فقط  وليس  عامة  التركي  للمجتمع  والحرية 
التركي  الشعب  على  اليوم  يتوجب  لذا؛  للكرد. 
أصوات  سلب  ألن  الشعب؛  هذا  مع  الوقوف 
ومنظمات  للديمقراطية  ضربة  هي  الناخبين 

المجتمع المدني ويهدد مستقبل تركيا برمتها.
أردوغان مؤخراً هدد بلدية إسطنبول أيضاً، إذاً 
من الممكن أن يتخذ خطوات مشابهة ضد بلدات 
أخرى انتخبت بشكٍل ديمقراطي، ومن هنا يجب 
الديمقراطية  حماية  تدعي  التي  األحزاب  على 
حكومة  لقرارات  واضح  بشكٍل  رفضها  إبداء 
لكن؛  القومية.  الحركة  والتنمية وحزب  العدالة 
الحالي وبعض األصوات  الصمت  مع كل هذا 
التركي  الشعب  ان  ثقة  على  نحن  الخجولة 
ويحمي  عن صمته  وسيخرج  يحدث  ما  يدرك 

الديمقراطية في تركيا.

- تعاني دولة االحتالل التركي اليوم من أزمة 

ومنها  خارجية  ألزمات  إضافة  اقتصادية، 
رؤى  هي  ما  السورية،  لألراضي  احتاللها 
الشعب التركي حيال الوجود العسكري التركي 

في سوريا؟

سوريا،  في  المحتلة  التركية  الدولة  هدف 
يتمحور بمخطط الحتالل روج آفا التي يتعايش 
والسريان  واألشوريين  والعرب  الكرد  فيها 
وسواهم معاً، وعملوا معاً على حماية المنطقة 
والحضارة اإلنسانية وإعادة روح التعايش بين 
التركي  االحتالل  دولة  تعمل  لذا؛  الشعوب. 
تلك  في  الديمقراطية  اإلدارة  هذه  لضرب 
تسيطر  التي  اإلعالمية  اآللة  مستغلة  المنطقة 
أكاذيب  التركي صدق  الشعب  ولألسف  عليها. 
الحكومة هذه عن وجود خطر يهدد أمن تركيا 

من مناطق روج آفا وشمال وشرق سوريا.
وضوحاً،  أكثر  الصورة  باتت  ربما  اليوم  لكن 
فقدت  المنطقة  في  التركية  السياسة  أن  إذ 
روسيا  بيد  أداة  تركيا  وباتت  مصداقيتها، 
المنطقة، وهذا  لتمرير مصالحهما في  وأمريكا 
فقط  التركي،  للشعب  المنفعة  يجلب  ال  الشيء 
الكردي،  الشعب  نضال  لضرب  موجه  هو 
من  بأكمله  التركي  الشعب  يتضرر  هنا  ومن 
في  انتهت  الديمقراطية  الخاطئة.  السياسية  هذه 
إبداء  أي شخص  يستطيع  ال  بات  حتى  تركيا، 
رأيه بشكٍل حر في مواقع التواصل االجتماعي 
االقتصادية  لألزمة  االعتقال، إضافةً  من  خوفاً 
وأزمة الالجئين التي تثقل كاهل الشعب التركي. 
الشعب  الداخلي غالبية  الصعيد  اليوم على  لذا؛ 
التركي أدرك فشل سياسة أردوغان في المنطقة.

- كيف يمكن للمعارضة الديمقراطية في تركيا 
هللا  عبد  القائد  تصريحات  لترجمة  دور  لعب 
من  الشارع  في  الواقع  أرض  على  أوجالن 

الناحيتين االجتماعية والسياسية؟

 آراء ورسالة القائد والمناضل عبد هللا أوجالن 
أوجالن  أطلقها  التي  السالم  وخطة  واضحة، 
تعترض  التي  المشكالت  جميع  حل  بإمكانها 
السنوات  في  أيضاً.  األوسط  والشرق  تركيا 
األربعة الماضية، األطراف التي عرقلت الحل 

موضع  في  اليوم  باتوا  تركيا  في  الديمقراطي 
أدرك  لقد  مجهول،  مصير  وينتظرهم  سيء 
ان  يجب  لكن؛  الحقيقة.  هذه  التركي  الشعب 
تنظيمي  عمل  إلى  والفهم  اإلدراك  هذا  يترجم 
على أرض الواقع، كي يستطيع الشعبين التركي 
والكردي العمل معاً ألجل الديمقراطية والسالم.

- ما مستقبل الوجود العسكري التركي في كل 
من سوريا وباشور كردستان، وهل ثمة خطط 
جديدة الحتالل المزيد من األراضي السورية، 

وكذلك أراضي من باشور كردستان؟ 

الكرد  حصول  التركي  االحتالل  دولة  ترفض 
على حريتهم وحقوقهم وإدارة ذاتهم في أجزاء 
كردستان األربعة. احتالل عفرين، وموقفها الفظ 
باشور  في  االستقالل  استفتاء  أثناء  ظهر  الذي 
كردستان وتدخلها في ذلك، ونشر القوات على 
حدود روج آفا وشمال سوريا، وعملية احتالل 
المخلب،  عملية  مسمى  تحت  كردستان  باشور 
كردستان،  باكور  في  البلديات  رؤساء  وعزل 
تعمل  التركية  الدولة  أن  إلى  يُشير  هذا  وكل 
الشعب  نضال  لضرب  وممنهج  مبرمج  بشكٍل 
جغرافية  كامل  على  الحرة  وإرادته  الكردي، 
كردستان. لذا؛ يتوجب على القوى الكردستانية 
في  القومية  أولويته  وضع  الكردي  والشعب 
االحتالل  ضد  موحد  موقف  وإبداء  المقدمة، 
االختالفات  رغم  نعم  ومخططاته.  التركي 
كردستان  أجزاء  في  والسياسية  اإليديولوجية 
موحد  بموقف  نخرج  أن  نستطيع  األربعة، 
نفرغ به المخطط التركي. اليوم لن نقبل بفكرة 
دفعنا  الشيء  وهذا  أخرى،  عام  مئة  نخسر  أن 
مبادرة  إلطالق  الديمقراطي  المجتمع  كمؤتمر 
دعوة  أطلقنا  حيث  الكردي،  الصف  توحيد 
ونتصدى  نتحد  لكي  الوقت  حان  لقد  تاريخية، 

للهجمات التي تستهدف مكاسبنا الوطنية.

حوار/ صالح إيبو
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فهنالك  للخطر،  حياتهم  يعرض  الحصار 
مستعصية  بأمراض  اإلصابات  من  العديد 
والسل  والكبد  بأنواعها  السرطانات  مثل؛ 
المقاطعة  خارج  إلى  نقلهم  يتوجب  التي 
المصابين  عدد  بلغ  حيث  فوري،  وبشكٍل 
والثدي  الحنجرة  ومنها  السرطان  بمرض 
والعمود  الشوكي  والنخاع  والدم  والرحم 
الفقري 15 حالة، والكبد 14 حالة، والسل 
من  كبير  عدد  هنالك  كما  حاالت،  ست 
المرضى الذين بحاجة لعمليات قلب مفتوح 
فك  نتمناه  فما  وغيرها،  كلية  وعمليات 
المقاطعة  في  المقيمين  ألن  الحصار  هذا 
التركي  االحتالل  يقاومون  سوريون  هم 
ويقفون في الخطوط األمامية ويتعرضون 
للقصف بشكٍل دائم، فما نتمناه من المعنيين 

التعاون لفك هذا الحصار«. 

منع دخول احملروقات للمقاطعة

كما تعاني المقاطعة بين الحين واآلخر من 
تعتمد  التي  المحروقات  مادة  دخول  منع 
اآللية  الحركة  أجل  من  المقاطعة  عليها 
مدير  حدثنا  المضمار؛  هذا  وفي  والمكنة. 
جمعة  رفعت  تل  ناحية  في  الوقود  محطة 
الفرقة  حواجز  »تقوم  قائالً:  كار  هاسن 

المقامة  السوري  للنظام  العائدة  الرابعة 
الوقود  بقطع  الشهباء  ـ  حلب  طريق  على 
ويعتبر  واآلخر،  الحين  بين  المقاطعة  عن 
بها  يقوم  التي  الضغط  أساليب  أحد  هذا 
أهالي  تهجير  أجل  من  السوري  النظام 
المقاطعة وفرض سياساتها عليهم، فمعظم 
اآلليات ومولدات شبكات الطاقة الكهربائية 
عملها  في  تعتمد  المياه  شبكات  ومضخات 
المازوت  وباألخص  المحرقات  مادة  على 
تعرضها  المقاطعة  عن  المحروقات  فقطع 
للشلل والتوقف، كما إن إيقاف المحروقات 
عن  المياه  شبكة  سيوقف  المقاطعة  عن 
إننا  كما  الحياة،  مصدر  تعتبر  التي  العمل 
فيقوم  الشتاء،  فصل  دخول  من  نقترب 
األهالي في هذا الفصل باالعتماد على مادة 
المازوت من أجل التدفئة، فما نتمناه هو فك 

الحصار عن المقاطعة«.
هذا  من  يعاني  من  إن  المحصلة  وفي 
هو  والمستفيد  المواطن  هو  الحصار 
يقف  الحصار  في  يعين  ومن  االحتالل 

بجانب االحتالل ويحارب المقاومة.

روناهي/ منبج ـ حذق في معرفة رقعة 
في  فمال  غيب،  عن  الشعرية  الكلمات 
جدلية  وإلى  الوطن  حب  إلى  شعره 
المرأة وملذات الطبيعة وانتقائه للكلمات 
مسابقة  في  األول  بالمركز  للفوز  خّوله 

البحتري الذي أقيم في منبج.
األول  المركز  على  حصوله  يكن  لم 
اتحاد  أقامها  التي  البحتري  مسابقة  في 
المثقفين في مدينة منبج من باب الصدفة 
وقوة  كثافة  من  الرغم  على  العابرة، 
األسماء المشاركة في هذه المسابقة. بل 
يصبو  ما  ليحقق  يكتب؛  مما  واثقاً  كان 
إليه، ألنه حذق في معرفة رقعة الكلمات 
الشعرية عن غيب، ويعلم مدى تأثيرها 
ذائقة  ولديه  اآلخرين،  عند  وانطباعها 
شعرية خاصة، ينتقي من خاللها كلماته 
الشعر  تمييز  على  وقدرة  حذر،  بشكل 
الجيد من غيره، والجيد من األجود. إذ 
الياسمين«؛  »سيزهر  قصيدة  في  يقول 

الفائزة في هذه المسابقة: 
»حبيبة قلبي....
ال أزال بحيرتي
يقولون ماتت!!

كيف تفنى البالبل
وكيف يموت الحب

عندك ظامئاً
ووجهك بحر

والعيون سواحل«

»الوطن ميثل قضايا اإلنسان يف 
كل تفعيلة من القصيدة«

الشعر  يتغلغل  العلي،  إبراهيم  الشاعر 
في أدق مساماته، فمنه يتسرب حبه إلى 
مجدلية  في  ويعشوشب  الوطن،  تراب 
الطبيعة.  ملذات  في  وينزوي  المرأة، 
إليه  يحن  الذي  البيت  الوطن  في  يرى 
تفاصيل  معه  فيعيش  عذاباته،  كل  مع 
مرارته، بيد أنه يتذكره أينما حل وذهب. 
النظرية  أساس  على  تتأتى  ورؤيته 
المكانية التي طرحها الشعراء منذ القدم، 
فمثلوها بقصائدهم عبر نظام نسقي قائم 
التقليدية، تلك  على الهرمية في الشكلية 
التي تعني االنتقال في ذات القصيدة من 
على  الوقوف  فما  آخر.  إلى  موضوع 
والنسيب  والحماسة  والفخر  األطالل 
سوى محطات للقصيدة الشكلية الحديثة 
عن  كبيراً  اختالفاً  فيها  يرى  ال  التي 
الطرح ذاته، وإنما في األساليب الحديثة 
التي تتجلى في النظرية الشعرية. كما أنه 
يتفق مع النقاد المعاصرين الذين يروون 
في القصيدة بشكلها البنيوي كأساً فسيحاً 
فمثالً  المتنوعة،  التاريخ  بحوادث  يمأل 
بالوقوف  قصيدته  يستهل  الشاعر،  كان 
والنسيب،  واالشتياق،  األطالل  على 

والوصف، والفخر والحماسة، والهجاء، 
وغيرها من المواضيع المرتبطة بذاكرة 
اإلنسان  قضايا  يمثل  فالوطن  الشاعر، 
يكتب  وله  القصيدة،  من  تفعيلة  كل  في 
في  يقول  نراه  وأعذبه،  الشعر  أجمل 

قصيدته » من بحر عينيك«:
»من بحر عينيك 

قلت الشعر فانسكبا
ومن رموشك
قد أكملته كتبا 

قد طال نأيك عني 
بعد أمسية

فعشت بعدك 
في جمر النوى حقبا«

املرأة والوطن...احلب 
واألمان املتالزمان

طبيعة  أن  العلي  إبراهيم  الشاعر  يعتبر 
الشكالني  بالمنظور  شبيه  المرأة 
من  أنثى  بالقصيدة  فيرى  للقصيدة، 
والغرام،  العشق  يبادلها  آخر،  نوع 
يليق  بشكل  معها  التعامل  احترف  فقد 
بحضارة المرأة وثقافتها وتاريخها، فهو 
ال يمانع أن يصور القصيدة عينها على 
والمحة  القوام،  ممشوقة  قصيدة  أنها 
سوى  هي  ما  فالقصيدة  الحضور. 

وال  يحبها،  أنثى  ألحاسيس  ترجمان 
والوطن،  المرأة  بين  يمزج  أن  ضير 
يحتاجه  الذي  األمان  له  يعنيان  كالهما 
لكتابة الشعر، فال معنى للحياة عنده دون 
قريباً  نفسه  يرى  ال  أنه  كما  وجودهما. 
وأنصار  الجديدة   القصيدة  أنماط  من 
له  يتسنى  ما  يقرأ  كان  وإن  الحداثة، 
من قراءات عصرية له، فيعتقد أن لكل 
مدرسته ومبتغاه، لكن جل ما يستهويه، 
يكتب  أنه  العلم  مع  الخليل،  بحور  هو 
شعر التفعيلة ويتقنها بشكل جيد. إال أنه ال 
يستسيغ الشعر الذي يسمى الشعر الحر، 
الشعر،  من  اللون  هذا  على  تحفظه  مع 
موسيقى  عن  عبارة  الشعر  أن  فبرأيه 
دافقة، ومتى ما خلت القصيدة منها، فقد 
خرجت من دائرة الشعر، والموسيقى لن 
وفي شعر  الخليل،  بحور  في  إال  تكون 

التفعيلة، ويقول:
»عيناك البحر 

وقد قطعت هذي
المرساة

كحدائق بابل 
أنت بال إنكار
وأنا التاريخ 

أقاتل عنك االستعمار«
الجدير ذكره أن الشاعر ابراهيم عيسى 
العلي من مواليد مدينة منبج عام 1989 
الفيزياء،  في  جامعية  إجازة  حاصل 

في  الثقافية  الفعاليات  من  بعدد  شارك 
أصبوحة  أهمها  وخارجها.  منبج  مدينة 
للشاعر  استذكاراً  واألخرى  شعرية؛ 
وآخرها  غزيل،  منال  محمد  العالمة 
فعالية منبج أنيسة الشعر والطرب. وهو 
رواية  تأليف  من  االنتهاء  بصدد  حالياً 

أدبية.

اعتداءات  تتوقف  لم   - الشهباء  روناهي/ 
جيش االحتالل التركي وممارسته العدوانية 
الهادفة إلى إبادة الشعب الكردي رغم قيامه 
عبر  عفرين  من  قسراً  األهالي  بتهجير 
ارتكاب المجازر وحمالت اإلبادة الجماعية 
اآلن  يسعى  كما  الديمغرافي،  والتغير 
إلخراج  جديدة  تهجير  بحملة  القيام  جاهداً 

المهجرين من الشهباء.

األوضاع يف الشهباء وشرياوا

تعاني مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا من 
التركية  المدفعية  قبل  من  المتعمد  القصف 
الهمجية، حيث يتم قصف المناطق المأهولة 
فقذائف  والتهجير،  القتل  بقصد  بالسكان 
إلى  تأتي  معظمها  التركي  االحتالل  جيش 
األحياء السكنية والمناطق المكتظة بالسكان 
للقتل  المدنيين  يتعرض  القصف  وجراء 

والجروح.
مجالس  تسعى  األعمال؛  هذه  وبسبب 
باألخص  للقصف  تتعرض  التي  المناطق 
االحتياطات  بأخذ  رفعت  وتل  شيراوا 
الالزمة في حال تعرضهم للقصف، كما قام 
كل من مجلسي تل رفعت وشيراوا بتفعيل 
لجنة تقوم بتوثيق االنتهاكات التي تنسق مع 

لجنة األرشفة لتسهيل عملية التوثيق.
المشترك  الرئيس  أطلعنا  الصدد؛  وبهذا 

لمجلس ناحية تل رفعت محمد حنان على 
تفعيل  من  »الغاية  قائالً:  اللجنة  هذه  عمل 
التي  االنتهاكات  توثيق  هي  اللجنة  هذه 
بالسكان،  المأهولة  المناطق  في  تحدث 
األضرار  حجم  بتسجيل  اللجنة  فتقوم 
الحاصلة التي تخلفها قذائف جيش االحتالل 
التركي، كما تسعى إليصال هذه االنتهاكات 
إقامة  عبر  للمنظمات؛  والموثقة  المصورة 
العالقات والتواصل مع المنظمات الحقوقية 

كي يقوموا بواجبهم«.

انتهاكات وثِّقت

المجلسان  وثّقها  التي  االنتهاكات  أما 
ناحية  في  كالتالي:  فهي  آنفاً؛  المذكوران 
 /7/23 تاريخ  منذ  االنتهاكات  شيراوا؛ 
ولغاية 2019/8/31، هي كالتالي: »قرية 
قذيفة.  القاص 25  برج  قذيفة،  كلوتي 31 
قرية مزم 20 قذيفة، قرية سوغانكي وفي 
زرنعيت  قرية  قذيفة،   125 واحد  يوم 
سبع  بيني  قرية  قذائف،  أربع  ومياسة 
سوغانكي  قررية  قصف  تم  كما  قذائف، 
قرية  محيط  في   ،2019/7/28 بتاريخ 
سوغانكي وأقيبة. وبتاريخ 2019/8/30، 

تم سقوط عشرة قذائف في قرية باشمرة. 
سوغانكة  قرية  على  القصف  جراء 
أربعة  جرح  تم   ،2019/7/28 بتاريخ 
»رمزي  وهم:  واحدة  عائلة  من  أشخاص 

سوزدار  وأوالدهم  كيبار  وزوجته  بركات 
من  الكثير  القصف  خلف  كما  وميرفان«. 
الدمار، حيث تم اإلضرار بعدد من المنازل 
معمو  ووليد  معمو  حسين  »منزل  منها: 
زكريا  مجيد  ومنزل  كولين،  وليد  ومنزل 
محمد، ومنزل زكريا مجيد، ومنزل نضال 
بركات، ومنزل محمود محمد ومنزل علي 
ومنزل  محمد،  خليل  أحمد  ومنزل  معمو، 
بمدرسة  اإلضرار  تم  كما  أحمد«.   علي 
استهدافها  تم  حيث  كبير،  بشكٍل  القرية 
طريق  استهداف  وكذلك  قذائف،  بثالث 
القرية الذي يعتبر المنفذ الوحيد الذي يربط 
تم اإلضرار  الشهباء، كما  بمقاطعة  القرية 
وجراء  استهدافه  تم  الذي  القرية  بمسجد 
كما  المسجد،  حائط  انهيار  تم  القصف 
الكهربائية؛  الشبكة  أسالك  جميع  قطعت 
مما أدى إلى قطع التيار الكهربائي وبشكٍل 
نهائي، كما تم اإلضرار بمحالت بيع السلع 
)السمانة( الواقعة على الطريق المؤدي إلى 

الجامع.
أربع  سقوط  تم  رفعت  تل  ناحية   وفي 
قذائف، وكانت على الشكل التالي: »ثالثة 
الكومين، 12 على طريق كفر ناصح  في 
الروسية.  المراقبة  نقطة  من  بالقرب 
بجانب  عشر  الخامس  بالكومين  وواحدة 
جقاال  قرية  من  حسين  ابو  الملقب  منزل 
العائدة لناحية جندريسة؛ مما تضرر بسببها 
بتاريخ  سقطت  كما  القصف،  جراء  منزله 
تل  محيط  في  قذائف  أربع   2019/8/31

رفعت.
وبهذا الصدد حدثتنا المواطنة زلوخ معمو 
»هذا  قائلةً:  سوغانكة  قرية  سكان  من 
االحتالل  جيش  به  يقوم  الذي  القصف 
الشعب  إلبادة  حمالت  بمثابة  هو  التركي 
الكردي، فغايته تهجيرنا واحتالل مناطقنا«.  
وأكدت زلوخ قائلةً: »ما يحدث في عفرين 
الشهباء  ومقاطعة  شيراوا  وناحية  المحتلة 
مع  حدث  بما  شبيهة  حرب  جرائم  هي 
العالمية  الحرب  إبان  األرمني  الشعب 

األولى«.

»باقون على أرضنا«

للقتل  »نتعرض  بالقول:  زلوخ  وأضافت 
جيش  إلينا  يرسله  الذي  والنار  بالحديد 
والدبابات  بالطائرات  التركي  المحتل 
نحن  لهم  ونقول  والصواريخ،  والمدافع 
باقون على أرضنا ولسنا محتلين ألراضي 

أحد«.
قائلة:  المتحدة  األمم  زلوخ  وناشدت 
لهذه  أعواناً  تكونوا  أن  غايتكم  كانت  »إن 
عكس  كان  وإن  صامتين،  فلتبقوا  الجرائم 
ذلك فواجب على عاتقكم بالمداخلة الفورية 
التي  المجازر  وهذه  العدوان  هذا  إليقاف 

تحدث بحق شعب عفرين المقاوم«.
الشهباء  مقاطعة  تعاني  آخر  جانب  ومن 
الفرقة  حواجز  يفرضه  الذي  الحصار  من 
الرابعة العائدة للنظام السوري القائمة على 
الطريق الذي يربط مقاطعة الشهباء بحلب، 
حيث يقومون بمنع دخول المواد بين الحين 
من  األهالي  ذهاب  يمنعون  كما  واآلخر، 
لفرض  باإلضافة  لحلب،  الشهباء  مقاطعة 
تدخل  التي  السلع  على  جمركية  ضرائب 
حلب  طريق  ويعد  حلب،  من  للمقاطعة 
بحلب.  المقاطعة  يربط  الذي  الوحيد  المنفذ 
من  العديد  فهنالك  الصحي؛  الجانب  ومن 
هم  الذين  المقاطعة  في  القاطنين  المرضى 
ولكنهم  المقاطعة  خارج  للتداوي  بحاجة 

يعانون من مشكلة الطريق. 
لجنة  رئيسة  الخصوص  بهذا  وأكدت 
عليا  رفعت  تل  ناحية  مجلس  في  الصحة 
أرسالن قائلةً: »تعاني المقاطعة من مشكلة 
الفرقة  قبل حاجز  المفروض من  الحصار 
الرابعة المقامة على طريق حلبـ  الشهباء، 
من  األهالي  وإياب  الذهاب  منع  يتم  حيث 
من  العديد  وهنالك  حلب،  إلى  المقاطعة 
الحاالت المرضية التي هي بحاجة لنقلها إلى 
خارج المقاطعة من أجل االستطباب، وهذا 
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حمررة الصفحة/هايستان أمحد

من انتهاكات تركية إلى حصار من ِقبل النظام السوري الشاعر إبراهيم عيسى العلي..... وجهك بحر والعيون سواحل

إذاعة صوت الخابور صوت األمة الديمقراطية بالحسكة

حتقيق/ شيار كرزيلي 

تقرير/ آزاد كردي

تقرير/ آلـدار آمـد، دالل جان

روناهي/ الحسكةـ عبر بثها أثبتت أنها 
ضفاف  على  القاطنة  الشعوب  صوت 
صوت  إذاعة  أنها  األزل  منذ  الخابور 

الخابور، المتنوعة ببرامجها. 

تعد ثورة اإلعالم إنجاًزا من المنجزات 
التي حققتها شعوب  شمال وشرق سوريا 
واستطاعت  الثورة،  مراحل  خالل 
بكافة  الحرة  شعوبها  صوت  تكون  أن 
وسائلها المقروءة والمطبوعة والمرئية، 
حيث بدأت الكلمة الحرة تمأل اآلفاق دون 
المواطن,  بينها وبين  أن تقف أي حائل 
وكانت لعشرات اإلذاعات التي انطلقت 
كافة  إلى  لتصل  األثير  عبر  أصواتها 
األم،  وبلغتهم  كانوا  وأينما  المواطنين 
أوائل  من  الخابور  صوت  إذاعة  ويعد 
التي حملت على عاتقها نشر  اإلذاعات 
قامت  وقد  وإرادتهم،  الجماهير  صوت 
صحيفتنا روناهي بزيارة إذاعة الخابور 
هذه  عمل  على  الضوء  إللقاء  بالحسكة 
في  واإلدارية  وبثها،  ونشأتها  اإلذاعة 
التي  الحسن  مزكين  الخابور  إذاعة 

زودتنا بالمعلومات عن اإلذاعة.

نقل الصورة احلقيقية ملا جيري 
على األرض

 لقد مر اإلعالم بمراحل متعددة حسب 
مراحل الثورة في شمال وشرق سوريا، 
أجل  من  لإلعالم  الكبيرة  الحاجة  ومع 
واألحداث،  المجريات  على  التعرف 
ثورة  على  اإلعالمي  التشويش  وكان 
البد  فكان  كبيراً  سوريا  وشرق  شمال 

من إعالم ينقل الصورة الحقيقية عن ما 
يجري على األرض، ومع إتاحة الفرصة 
والظروف تم افتتاح العديد من اإلذاعات 
المحلية في بعض المناطق والمدن مثل 
برامجها  وتبث  والدرباسية،  عامودا 
تطور  ومع  والكردية،  العربية  باللغتين 
الثورة في شمال وشرق سوريا توحدت 
صوت  إذاعة  لتكون  اإلذاعات  هذه 
الحسكة  مقاطعة  من  وتبث  الخابور 
 ،2015/5/14 تاريخ  من  اعتباراً 
ولتمثل صوت وإرادة كل الشعوب التي 
كرد  من  الخابور  ضفاف  على  تعيش 

وعرب وسريان وأرمن.

زيادة عدد ساعات البث

تعمل إذاعة صوت على الموجة المحلية 
واسعة  مناطق  وتغطي   9896 بتردد 
من مقاطعة الحسكة، تصل في حدودها 
العراقية،  المناطق  بعض  إلى  الشرقية 
كالشدادي  الجنوبية  المناطق  وتغطي 
والهول وجبل كزوان وتل تمر، وستبدأ 
خالل الفترة القريبة بزيادة ساعات البث 
اليوم  في  ساعة  سبعة عشر  إلى  لتصل 
إعالمياً  عشرا  اثنا  فيها  يعمل  الواحد،  

منهم سبعة إعالميات.

برامج متنوعة بلغاتها املتنوعة

لصوت  اإلذاعي  البث  عمل  عن  أما 
الساعة  من  بثها  تبدأ  حيث  الخابور 
العاشرة  وحتى  صباحاً  السابعة 
سياسية  وبرامج  فقرات  وتضم  ليالً، 

باإلضافة  وصحية  وثقافية  واجتماعية 
الفترة  تبدأ  حيث  األخبار،  نشرات  إلى 
الصباحية مع برنامج األغاني  باللغتين 
السابعة  الساعة  من  والعربية  الكردية 
بعدها  لتتابع  والنصف،  الثامنة  وحتى 
برنامج صباح الخير التي تتخللها العديد 
والسياسية  الفنية  والفقرات  البرامج  من 
واالقتصادية مثل أسعار العمالت المحلية 
والدولية، وبرنامج حدث مثل هذا اليوم، 
والعالمية،  المحلية  الصحافة  وفقرة 
وأخبار موجزة، وفقرة ضيف الصباح، 
نشرة  هناك  تماماً  عشرة  الحادية  وعند 
مفصلة باألخبار باللغة الكردية، وتتابعها 
نشرة األخبار باللغة العربية عند الساعة 
الثانية عشرة تماماً، وعند الساعة الثالثة 
أقوال  من  مقتطفات  برنامج  تبدأ  عشرة 
أوجالن  عبدهللا  الديمقراطية  األمة  قائد 
نشرة  لتبدأ  عشرة  الرابعة  الساعة  حتى 
الفترة  مختتماً  الكردية  باللغة  األخبار 

الصباحية.

اخلابور تطرح قضايا املواطنني 
وهمومهم وتعمل على حلها

ببرنامج  تبدأ  التي  المسائية،  الفترة   
سياسي أو ثقافي أو اجتماعي أو لألطفال 
يوم  كل  يبث  الذي  الديني  البرنامج  أو 
من  األخبار  نشرة  بعدها  لتبدأ  جمعة،  
بث  تتم  وبعدها  مساء،  الرابعة  الساعة 
البرامج الثقافية واالجتماعية والسياسية 
الشعب  صوت  برنامج  تتضمن  والتي 
فيها وبشكل مباشر قضايا  حيث تطرح 
إيصالها  ويتم  وهمومهم  المواطنين 

عليا ارسالن هيفني يوسف هاسن كار كبار بركات

مزكني احلسن

وحلها،  لمعالجتها  المعنية  الجهات  إلى 
تتابع كافة  المرأة والتي  وكذلك برنامج 
وتخللها  المرأة،  وفعاليات  نشاطات 
والثورية  الشعبية  األغاني  من  فواصل 
الساعة  العربية والكردية حتى  باللغتين 
الخابور  سهرة  برنامج  لتبدأ  الثامنة 
التي تستضيف شخصيات اجتماعية أو 
سياسية أو الكتّاب أو المثقفين من جميع 
بذلك   ولتترجم  المنطقة،  في  المكونات 
من  أنشأت  التي  الغاية  الخابور  صوت 
أجلها وهي نشر األمة الديمقراطية بين 
شعوب شمال وشرق سوريا على مبادئ 

المساواة والعدالة.
هذا ما جاء في حديث اإلدارية في إذاعة 
صوت خابور مزكين الحسن واختتمت 
في  اإلعالميين  »نحن  بالقول:  حديثها 
بأن نكون  نعاهد  الخابور  إذاعة صوت 

على  ونعمل  شهداؤنا،  لدماء  أوفياء 
تجسيد روح األخّوة بين شعوب مناطق 
صوتهم  ونكون  سوريا،  وشرق  شمال 
الحر وإرادتهم التي لم ينال منها أحد«.  
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على تأمين بذار القطن وإكثاره سيتم االعتماد 
في  السورية  األصناف  من  البذار  على  كلياً 

الموسم القادم 2020/2019«. 

توفري فرص العمل

ونوه المهندس واإلداري في المؤسسة العامة 
إلكثار البذار والمشرف على إكثار بذار القطن 
القطن يقع  الدين سليمان أن إكثار بذار  محي 
محصول  القطن  كون  المؤسسة؛  عاتق  على 
استراتيجي، ويوفر فرص العمل، وكان يعمل 
من  أكثر  القطن  وصناعة  وتجارة  بزراعة 

قطف  مراحل  أن  علماً  سابقاً،  مليون شخص 
إنتاج  القطن هي عبارة عن مرحلتين، يشمل 
المرحلة األولى من قطف القطن إلى )%75( 

من اإلنتاج.
من  يتم  القطن  زراعة  أن  ذكره  والجدير 
شهر  من  والعشرين  الخامس  وحتى  الخامس 
نيسان في كل عام؛ ويتم الحصاد على دفعتين 

أو ثالث.

اللجنة كافة أنواع  عشرات القضايا، وتستقبل 
دعاوى،  فهناك  والقديمة  الحديثة،  الدعاوي 
ومشاكل عائلية لم يكتب لها الحل في الفترات 
بعد  واألن  للحل،  إرادة  وجود  لعدم  السابقة 
تأسيس المجالس المحلية بشكل رسمي توفرت 
قوة طرح الحلول فعندما تتشابك خيوط  بعض 
نحيلها  فإننا  الحل  على  وتستعصي  القضايا، 

إلى المحاكم المختصة«.
نمتلك عصا  ال  »نحن  بالقول:  الصايغ  وتابع 
سحرية للبت في كافة القضايا، فهناك مشاكل 
فمثل  والسيارات  العقارات،  بشؤون  متعلقة 
هذه المشاكل نحيلها إلى أصحاب الخبرة للبت 
ترتبط  التي  بالمشاكل  يتعلق  وفيما  حلها،  في 
اللجنة،  في  معنا  مشاركة  المرأة  فإن  بالمرأة 
بالمشاركة  الحلول  بوضع  تقوم  التي  وهي 
الفينة واألخرى  بين  ونقوم  مع مؤتمر ستار، 
بزيارة معظم الكومينات حيث نعقد اجتماعات 
متابعة  بغية  فيها  الصلح  لجان  مع  مطولة 

عملهم، ومنحهم المساعدة المطلوبة«.
إصالح  »إن  بالقول:  حديثه  الصايغ  واختتم 
للحق،  نُصب  الذي  الميزان  هو  المجتمع 
األنبياء،  صفات  من  هو  العدل  أن  شك  وال 
والقديسين ومن سار على هداهم، وأن نظامنا 
وبناء  األخالق،  مبدأ  على  قائم  اإلصالحي 
اإلنسان، وتأهيله ودمجه في المجتمع، وليس 

على مبدأ االنتقام منه«. 

جولي  فؤاد  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  في 
قائالً: »ابني الشهيد هوزان استشهد بتاريخ 
بااللتحاق  مسيرته  بدأ  حيث   ،2014/1/4
تأسيسها،  بداية  في  الشعب  حماية  بوحدات 

ليحصل على وسام الشهادة فيما بعد«.

سنكون شوكة يف حلق
 احملتل الرتكي

وأشار جولي حول التهديدات التركية الفاشية 
قائالً: »كل تهديدات المحتل التركي ستبوء 
المناضلة  وروحنا  عزيمتنا  ألن  بالفشل 
ولن  أطماعه،  أمام  ستقف  شهدائنا  ودماء 
تؤثر على حريتنا الممزوجة بدماء الشهداء، 
بل على العكس الدولة التركية المحتلة تبين 

لنا أننا شوكة في حلقها«. 
التركية  الدولة  بأن  حديثه  في  جولي  ونوه 
الفاشية تحارب شعوب شمال وشرق سوريا 
لضرب مفهوم األمة الديمقراطية الممزوجة 
وسريان،  وكرد  عرب  من  أطيافها  بكافة 
وخوفها من قيام دولة ديمقراطية، ألنها لن 
وإحكام  سيطرتها  بسط  على  قادرة  تكون 
حديثه  جولي  فؤاد  واختتم  عليها.  نفوذها 
نبارح  ولن  شهدائنا  طريق  »سنكمل  قائالً: 
وسننهيها  بدمائهم  أبنائنا  بدؤها  أماكننا، 
الثرى  وواُر  اللحظة  بهذه  حلموا  ألجلهم، 
عن  وندافع  نقاتل  شهيد  آلخر  باقون  ولكن 
أرضنا ودماء شهدائنا التي سالت ومازالت 

تسيل للوصول إلى الحرية«.

سنتكاتف يدًا بيد للتصدي 
لتهديدات احملتل

وفي الجولة ذاتها حدثنا والد الشهداء »فارس 
نجم  الدين  سيف  العبدهلل«؛  وعالء  ومجد 
عن  دفاعاً  أبنائي  »استشهد  قائالً:  العبد هللا 
أرضنا ولسنا بنادمين، فدوا أرواحهم خدمةً 
شعوبنا  لتعيش  بالشهادة  ووِسموا  لوطنهم 
والدولة  داعش  مرتزقة  حاربوا  بحرية، 
والمناشدة  لإلسالم  المسيئة  المحتلة  التركية 

بالفكر المحتل«.
وأشار العبد هللا في حديثه قائالً: »لن تدخل 
تركيا المحتلة إلى أرضنا ونستنكر كل هذه 
التهديدات ولن نسمح لهم بالتقدم شبراً واحداً 
ونحن مازلنا أحياء، وسنحارب حتى الرمق 
األخير وسنتكاتف يداً بيد في التصدي لهذه 
التهديدات الفاشية الالأخالقية إما النصر أو 

الشهادة«.
وأنهى العبد هللا حديثه قائالً: »أهنئ عوائل 
نفتخر  أوالدنا،  بشهادة  وأعتز  الشهداء 
منحونا  فبشهادتهم  عالياً  رأسنا  ونرفع  بهم 
صامدين  وسنقف  بأرضنا،  والتشبث  القوة 
إسقاط  يحاولون  الذين  لجميع  مواجهين 
فكرنا ونهجنا القويم الذي لن يتزعزع بدماء 

الشهداء ونضالهم«.

الرئيس  حث  ـ  عيسى  عين  روناهي/   
النازحين  شؤون  لمكتب  المشترك 
االجتماعية  الشؤون  هيئة  في  والالجئين 
وشرق  لشمال  الذاتية  لإلدارة  والعمل 
المنظمات  أحمد  شيخموس  سوريا؛ 
في  المتواجدة  الُمخيمات  في  العاملة 
المزيد  تقديم  على  الذاتية  اإلدارة  مناطق 

من الدعم والخدمات األخرى.

على  أصبح  الذي  الشتاء  فصل  دخول  مع 
لمكتب  المشترك  الرئيس  أكد  األبواب، 
هيئة  في  والالجئين  النازحين  شؤون 
لإلدارة  والعمل  االجتماعية  الشؤون 
شيخموس  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية 
الُمخيمات  في  العاملة  المنظمات  أحمد 
لهم،  الدعم  من  المزيد  تقديم  إلى ضرورة 
والالجئين  النازحين  بإخراج  واإلسراع 
ومستقرة،  آمنة  مناطقهم  أصبحت  الذين 

ليعيشوا حياتهم الطبيعية.
عمل المنظمات ال يرتِق للمستوى المطلوب

»طبعاً  بالقول:  حديثه  شيخموس  وبدأ   
اإلدارة  مناطق  في  المخيمات  موضوع 

المطروحة  المواضيع  الذاتية هو من أكثر 
وشرق  لشمال  الذاتية  لإلدارة  بالنسبة 
من  اآلالف  عشرات  يحوي  ألنه  سوريا، 
المناطق  مختلف  من  والالجئين  النازحين 

السورية ودول العالم«.
الدولية  المنظمات  »عمل  قائالً:  وتابع 
والمحلية ال يفي بالغرض باألخص العناية 

على  التركيز  ويجب  والصحية،  الطبية 
أهمية،  من  لها  لما  األول  بالمقام  الصحية 
وبالنسبة للخدمات المقدمة في هذا الجانب 
المطلوب،  للمستوى  ترتقي  وال  تذكر  ال 
ومشافي  وأدوية  معدات  إلى  تحتاج  ألنها 
كالهول  مخيم  حالياً  المرضى،  الستقطاب 
نازح  ألف  الـ70  يقارب  ما  فيه  يعيش 

وال  مشافي،  ثالثة  إال  يوجد  ال  والجئ 
بالشكل  الصحية  الخدمات  تلبية  تستطيع 
والمعدات  األدوية  في  قلة  مع  المطلوب 

واألطباء المختصين«.

حنتاج إىل خطة عمل شتوية

شؤون  لمكتب  المشترك  الرئيس  وأردف 
بالقول: »حالياً  الالجئين والنازحين حديثه 
البرنامج الذي قدمته المنظمات العاملة في 
الذاتية لم يتغير )أي يتعمد  مناطق اإلدارة 
يتم  لم  اآلن  الصيفية(، وحتى  الخطة  على 
الشتاء  لفصل  بالنسبة  جديدة  خطة  إقرار 
تعلمون،  كما  األبواب  على  أصبح  الذي 
وأغلب الخيم مهترئة وبحاجة إلى استبدال، 
وهنالك حاجة للتوزيع المدافئ، والبطانيات 
واالسفنجات ... الخ، وتقديم الخدمات بهذا 

الخصوص«.
على  »يجب  قائالً:  أحمد  شيخموس  وأكد 
في  المتواجدة  والمحلية  الدولية  المنظمات 
من  المزيد  تقديم  الذاتية  اإلدارة  مناطق 
بالخدمات التي تقدمها في  الخدمات، أسوةً 

الخدمات  أن  إلى  مشيراً  المجاورة،  الدول 
الطاقة  تفوق  الذاتية  اإلدارة  بها  تقوم  التي 
التي تستطيع أن تتحمله من خالل الحماية 

وتقديم الخدمات األخرى المتنوعة«.

تشجيعهم على العودة إىل 
مناطقهم اآلمنة

ضرورة  إلى  حديثه  نهاية  في  أحمد  ونوه 
إلى  للعودة  والالجئين  النازحين  تشجيع 
ومستقرة،  آمنة  أصبحت  التي  مناطقهم 
وخاصةً مناطق الطبقة ودير الزور والرقة 

ومنبج، للتخفيف أعدادهم قدر المستطاع.
بأن أعداد الذين خرجوا من المخيم  مؤكداً 
ضئيلة،  نسبة  إال  يشكلون  ال  دفعات  على 
وال تذكر بالنسبة إلى إجمالي عدد النازحين 
والالجئين في مناطق اإلدارة الذاتية لشمال 

وشرق سوريا«.

في  الشهداء  ذوو  أكد  قامشلو-  روناهي/ 
قامشلو بأنهم سائرون على درب أبناءهم 
شمال  شعوب  بأن  منوهين  الشهداء، 
في  شوكة  دوماً  وشرق سوريا سيكونون 
مشددين  ومرتزقته،  التركي  المحتل  حلق 
في  الجميع  وتعاضد  تكاتف  ضرورة  على 

وجه تهديدات الفاشية التركية.

ثورة روج آفا والشمال السوري انتصرت 
وبدمائهم  الشهداء،  من  اآلالف  بتضحية 
الطاهرة التي قدموها فداًء لألرض والوطن، 
اآلالف من الشهداء بثورتهم العظيمة وبفكر 
على  أسماءهم  نقشوا  الديمقراطية  األمة 
السامية  برسالتهم  ومضوا  التاريخ،  أبواب 
آفا وشمال وشرق سوريا، ألجل  في روج 
أن يحموا وطنهم، وتشبثوا بأرضهم لعشقهم 

للروح الوطنية وفدوا تراب هذا الوطن. 
التي  الفاشية  الكولونيالية  التركية  الحكومة 
خانقة  وسياسية  اقتصادية  أزمات  تعاني 
جاهدةً  وتسعى  اإلمبريالية  لمطامع  تذعن 
قمعها  من  تصعد  بذلك  فهي  تحقيقها،  إلى 
بحق  خصوصاً  باستمرار  واضطهادها 
الفاشية  تتواَن  لم  الذي  كردستان  شعب 
التركية من أن تزج في المعركة ضده كل 
طاقاتها وإمكانياتها، وتصعد من التهديدات 
متعقلة  مسائل  إلى  الشعب  أنظار  لصرف 
تعاني  التي  المشاكل  وزج  البلد،  بخارج 
منها تركيا، وليمثل أمامهم بأنه هو المتحكم 
التي روت  الدماء  ولكن  األمور،  في زمام 
أرضنا وقاومت في سبيل التحرير والتخلص 
في  بالوقوف  كافية  واالستعباد  الظلم  من 
وجه المحتل التركي الملقب نفسه بالمخلص 
والمنادي باسم اإلسالم الذي هو بريء منه.
»روناهي«  لصحيفتنا  كانت  الصدد  وبهذا 
صاروخان،  دليل  الشهيد  مزار  في  جولة 
الشهداء على وجه  آباء  مع  التقينا  وخاللها 
فعل  ردة  لهم  كانت  حيث  الخصوص، 
والمطامع  التركية  التهديدات  حول  قوية 
التركية  الدولة  بها  تنادي  التي  االحتاللية 
مطرزة  بالية  وأفكار  واهية  بحجج  الفاشية 
بالخيال، والدعوة إلى تجديد الحكم العثماني. 
»الشهيد  والد  حدثنا  الخصوص  وبهذا 
الدبلوماسية  العالقات  عضو  هوزان«، 
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فؤاد جويلسيف الدين جنم العبدهلل
فؤاد جويل

حمررة الصفحة/برييفان محي حمررة الصفحة/ميديا غامن

شيخموس أحمد.. الُمخيمات في شماِل وشرق 
يا تَحتاُج للدعمِ مع ُقدوم الشتاِء سور

»تهديدات المحتل التركي لن تؤثر على تآخينا الممزوج 
بدماء الشهداء«

»نظامنا اإلصالحي قائم على مبدأ 
األخالق وبناء اإلنسان«

إكثار البذار تبشر المزارعين بتأمين بذار القطن السوري 
لموسم 2019 ـ 2020

حسين خليل: »سيطرأ تحسن كبير على مادة الدقيق في منبج«

والمشرف  المهندس  أكد  ـ  قامشلو  روناهي/ 
سليمان  الدين  محي  القطن  بذار  إكثار  على 
كميات  توزيع  سيتم  القادم  الموسم  في  بأن 
من  السورية  األصناف  ذو  القطن  بذار  من 
قبل المؤسسة في جميع مناطق شمال وشرق 

سوريا لموسم 2020/2019.
وتطوير  إلكثار  العامة  المؤسسة  تأسست 
وكان   2015 عام  الجزيرة  إقليم  في  البذار 
جل اهتمامها إكثار بذار القمح وتأمينه بجميع 
حيث  المحسن،  لمرحلة  وصوالً  المراحل 
ألف   50 يقارب  ما  بتوزيع  المؤسسة  قامت 
القمح لموسم 2018 - 2019  طن من بذار 

على جميع مناطق شمال وشرق سوريا.
وبهذا الخصوص؛ كان لصحيفتنا »روناهي« 
المؤسسة  في  واإلداري  المهندس  مع  لقاء 
إكثار  على  والمشرف  البذار  إلكثار  العامة 
أكد؛  الذي  سليمان  الدين  محي  القطن  بذار 
 2015 عام  المؤسسة  تأسيس  »منذ  قائالً: 
وحرصاً منها على تأمين البذار لجميع أنواع 
المحاصيل وبخاصة القطن وضعت المؤسسة 
ضمن خطتها السنوية خطة إلكثار بذار القطن 
 ،124 حلب   ،90 »حلب  التالية:  لألصناف 
ورقة 5«، علماً أن صنف حلب 124 يزرع 
ألول مرة في إقليم الجزيرة، كما أن المؤسسة 
بمراحلها  األصناف  هذه  بذار  بتأمين  قامت 
تأمين  بهدف  إكثاره  على  وتعمل  األولية 
المؤسسة  قامت  للمزارعين، كما  القطن  بذار 
حلب  صنف  القطن  بذار  من  كمية  بتوزيع 
الصنف  مقاومة  الكشوفات  من  وتبين   ،124

لألمراض والحشرات وغزارة اإلنتاج«.

األصناف السورية

وحلب   5 الرقة  صنف  بأن  سليمان  وأشار 
124 لم تدخل مناطق شمال وشرق سوريا، 
صنف  هو  المنطقة  في  المعروف  الصنف 
إقليم  مناطق  في  يزرع  كان  الذي   90 حلب 
األصناف  تأمين  »وبعد  وأضاف:  الجزيرة، 
المحسنة،  بمراحلها  آنفاً  المذكورة  الثالثة 
ليتم  واألساس  النواة  مراحل  على  العمل  تم 
إكثارها والعمل على العقود في جميع مناطق 
األصناف  هذه  كون  سوريا؛  وشرق  شمال 
لمعرفة  تجريبية  جديدة زرعت ضمن حقول 
صنف  المنطقة،  في  األصناف  تلك  مالئمة 
حلب 90 كان يزرع مسبقاً في المنطقة، ففي 
هذا الموسم زرع كمية /100/ كيلو غرام من 
إكثارها،  ليتم  زركان  منطقة  في  القطن  بذار 
منطقة  لمزارعي  إعطائه  تم   124 حلب  أما 

وهذه  12 طن  حوالي  إكثار  وتم  كوجر؛  تل 
الكمية تم توزيعها على مناطق إقليم الجزيرة، 
وأكد المزارعون بأن صنف حلب 124 مقاوم 
مطالبهم  وكانت  أكثر،  وإنتاجه  لألمراض 
سليمان  وتابع  السورية«،  األصناف  بإكثار 
بأن توزيع مادة المحروقات على المزارعين 
ضمن  وبأنه  الزراعية،  الخطة  حسب  كانت 
لزراعة  خطة  وضع  يتم  الزراعية  الخطة 

القطن بنسبة 15% حسب مناطق االستقرار.

زراعة مساحة 30 دومن بالقطن 
كحقول جتريبية

لبذار  اإلكثار  لعقود  بالنسبة  »أما  وأضاف: 
على  المزارعين  مع  التعاقد  فتم  القطن 
مع  التعاقد  فتم  الذكر،  السابقة  األصناف 
بـ  وهيمو«  كانية،  سري  »زركان،  منطقة 
 /30/ مساحة  يعادل  ما  أي  كيلو   /300/
دونم، من مرحلة األساس كحقل تجريبي، أما 
التركي؛  بالبذار  المزروعة  للمساحة  بالنسبة 
فبلغت مساحتها نحو /80/ ألف دونم. ولكن؛ 
المصدر غير موثوق، أما األصناف السورية 

مرحلة النقاوة الصنفية فبلغت 12 طن«.
أنه  سليمان  الدين  محي  المهندس  وأوضح 
ومنذ بداية األزمة السورية؛ كان هناك بعض 
لعدم  التركي  البذار  يستخدمون  المزارعين 
مراكز  جميع  كون  الوطني؛  البذار  توفر 
سوريا  في  أغلقت  الزراعية  العلمية  البحوث 
العمل  وبعد  اآلن  »أما  وأكد:  الحرب،  نتيجة 

تطوير  شركة  مدير  أكد  ـ  منبج  روناهي/ 
وريفها  منبج  مدينة  في  الزراعي  المجتمع 
تأمين  على  تعمل  الشركة  »إن  خليل:  حسين 
إنتاج  في  الالزمة  الدقيق  لمادة  تامة  استدامة 
أن  نستطيع  الذي  بالشكل  اليومي،  الخبز 
نطمئن فيه أن مادة الدقيق ال خشية عليها من 
مناطق  ضربت  التي  الحرائق  جراء  النفاد 
شمال وشرق سوريا، وبالسعر المدعوم ذاته، 

وبشكٍل نوعي ومستمر«.
في  الزراعي  المجتمع  تطوير  تأسست شركة 
مدينة منبج إثر تحرير مدينة منبج من مرتزقة 
بل  االسم،  هذا  تحمل  تكن  لم  حينها  داعش، 
لو  اعتبارية، كما  تمارس عملها بصفة  كانت 
أنها شركة مستقلة، وجّل عملها يقتصر على 

تلبية احتياجات المواطنين من مادة الخبز.
»روناهي«  صحيفتنا  التقت  الصدد،  وبهذا 
باإلداري في شركة تطوير المجتمع الزراعي 
الذي  خليل  حسين  وريفها؛  منبج  مدينة  في 
الذي  والهدف  الشركة،  عمل  آلية  عن  حدثنا 

أنشئت من أجله، وخططها المستقبلية أيضاً.
أولويات  من  الدقيق  مادة  على  اإلشراف 

الشركة
بداية حدثنا اإلداري في شركة تطوير المجتمع 
الزراعي في مدينة منبج وريفها حسين خليل 
تطوير  شركة  »تتبع  قائالً:  العمل؛  آلية  حول 
وريفها  منبج  مدينة  في  الزراعي  المجتمع 
إلى اإلدارة العامة العاملة لكل الفروع  إدارياً 
في مناطق شمال وشرق سوريا، وتنسق شركة 
تطوير المجتمع الزراعي أعمالها بشكل وطيد 

مع اللجنة االقتصادية في المدينة«.
المزمعة؛  األهداف  أهم  من  »ويعد  وتابع: 
والطحين،  القمح  مادة  تأمين  هو  إلنشائها 
التابعة  لألفران  توزيعها  على  واإلشراف 
جانب  إلى  إضافةً  لألفران،  العامة  لإلدارة 
اإلشراف على األمالك العامة. وهنالك من كل 
الموسمية بموسم الحصاد،  الفترة  عام، خالل 
تطوير  لشركة  التابع  الشراء  مركز  يقوم 
القمح  محصول  بشراء  الزراعي،  المجتمع 
من الفالحين في الشهر السادس ضمن شروط 

هذه  الستقبال  مسبقاً  المعدة  باللوائح  خاصة 
المادة، ثم تقوم الشركة بالعمل على تخزينها في 
المستودعات ضمن شروط التخزين المعتمدة 
هذا من جهة، ومن جهة أخرى تقوم الشركة 
بتأمين الكميات المستهلكة من قبل أهالي مدينة 
منبج، والمقدرة بحسب سجالت شركة تطوير 
المجتمع الزراعي، أي ما يعادل 54000 طن 
يعني  ما  شهرياً،  طن   4500 وقرابة  سنوياً، 
175 طن يومياً، وبالتالي، فالشركة مطالبة أن 
تؤمن الكمية المستحقة من الدقيق بشكٍل يومي 
اليومي من مادة  لتأمين احتياجات االستهالك 

الخبز«.

مشاكل مادة الدقيق 
وحلول عاجلة

وحول بروز عدة مشاكل تتعلق بجودة الدقيق 
الذي يسوق لإلدارة العامة لألفران، ومساعي 
خليل  أشار  المناسبة،  الحلول  لوضع  الشركة 
العديد  هناك  أن  شك  »ال  بالقول:  ذلك  إلى 
تأسيس  قبل  كانت  السابقة،  المراحل  من 
اإلدارة المدنية الديمقراطية في منبج، أوجدت 
مجموعة من التحديات الجسيمة على مستوى 
معظم  في  الحبوب  لصوامع  التحتية  البنية 
الذي  األمر  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق 
انعكس بالسلب على توفير مادة القمح؛ كمادة 
إذ؛ تعرضت  الخبز.  إنتاج  أساسية في دعامة 
وجدت  ولذا  اآلونة؛  تلك  في  والسرقة  للنهب 
شركة تطوير المجتمع الزراعي«، وأضاف: 

شراء  عبر  الفالح  دعم  سوى  خيار  من  »ما 
المحاصيل الزراعية كافة. لكن؛ الذي ال يعلمه 
جلبها  يتم  التي  الكميات  جميع  أن  البعض 
وهي  العام،  هذا  المحاصيل  من  هي  للشركة 
بحاجة إلى فترة تخزين تتراوح من /4 – 6/ 
الهائل  الضغط  بسبب  يتح  لم  ما  وهذا  أشهر، 
أن  كما  الخبز،  لمادة  اليومي  االستهالك  على 
الدقيق،  بجودة  تتعلق  التي  المشاكل  أبرز  من 
تعزو إلى الرماد الذي يجعل مادة الخبز غير 
للجفاف،  التفكك، ومعرضة  متالصقة وسهلة 
بحسب ورود العديد من الشكاوى المقدمة من 

المواطنين إلى اإلدارة العامة لألفران«.

استحداث خمرب حتليلي ملادة القمح

المشاكل،  لهذه  المناسبة  الحلول  يخص  وفيما 
أضاف خليل: »قمنا بدراسة الشكاوى بجدية، 
وتم  المختصة،  الجهات  مع  اجتماعاً  وعقدنا 
كان  وبالفعل  مناسبة،  حلول  إليجاد  التباحث؛ 

صيغة  تعديل  االجتماع،  هذا  توصيات  من 
نسبة  تخفيف  أجل  من  المطاحن  مع  العقد 
ـ %80  والرماد من %77  والتحبب  الشوائب 
إلى  الحقيقة  في  الفرصة  إتاحة  يعني  وهذا 
إنتاج جودة دقيق سليمة. بالنسبة لألمر اآلخر، 
الزراعي،  المجتمع  تطوير  شركة  استطاعت 
منذ قرابة عام، استحداث مخبر تحليلي لمادة 
التقنية، منها  العديد من األجهزة  القمح، يضم 
وجهاز  الرماد،  وجهاز  اللون،  تحليل  جهاز 
هذا  وبموجب  التحبب،  وجهاز  الرطوبة، 
وقياس  القمح  عيوب  عن  الكشف  يتم  المخبر 

نسبة الشوائب الموجودة فيه«.
المجتمع  تطوير  شركة  في  اإلداري  وأشار 
الزراعي في مدينة منبج وريفها حسين خليل 
في ختام حديثه إلى التحسن الذي سيطرأ على 
أهالي  بالقول: »نطمئن  تدريجياً  الدقيق  جودة 
جودة  على  سيطرأ  تحسناً  أن  وريفها  منبج 
معرفة  إلى  بالنظر  القادمة؛  األيام  في  الخبز 
وساق  قدٍم  على  ونعمل  الحقيقية،  األسباب 

وبشكٍل مستمر؛ لتقديم أفضل النتائج المرضية 
للمواطنين، وال بد من اإلشارة إلى أن الكمية 
المجتمع  تطوير  شركة  تقوم  التي  الفعلية 
في  للمواطنين   توفيرها  على  الزراعي 
طناً،  بنحو 175  تقدر  يومياً  والريف  المدينة 
كمادة  طناً؛   135 يقارب  ما  منها  يستخرج 
منها،  المتبقية  النسبة  أما  الخبز.  إلنتاج  دقيق 
شركة  فتعمل  طناً،  أربعين  بنحو  والمقدرة 
تطوير المجتمع الزراعي إلى رفدها لمؤسسة 
بالتعاون  االقتصادية؛  للجنة  التابعة  الزراعة 
التي  الحيوانية  الثروة  مؤسسة  مع  والتنسيق 
للمزارعين، كمادة علفية  ببيعها  بدورها  تقوم 
بأسعار مخفضة، وال سيما ممن يحمل رخصة 
المادة  هذه  وتتكون  أيضاً،  وللتجار  زراعية، 

العلفية، من نخالة وأفال«.

تقرير/ حسام امساعيل

تقرير/ إيريش حممود ـ برييفان محي

تقرير/ آزاد كردي
 تقرير/ غاندي إسكندرتقرير/ يارا حممد

روناهي / كركي لكي- بيّن عضو لجنة العدالة 
بأنهم  الصايغ  هللا  عبد  معشوق  مجلس  في 
القائمة على  القيم، والمثل العشائرية  يراعون 
التي  والمشاكل  القضايا،  حل  في  المساواة  
من  ويطمحون  المنطقة،  سكان  بين  تحصل 
خالل اللجنة إلى وضع حجر األساس للعدالة 

الديمقراطية.
أوجد  قد  البشري  للتاريخ  الحقوقي  الشكل  إن 
مجموعة قواعد أخالقية، وأعراف، وتجارب 
نفسه،  تنظيم  من  المجتمع  تمكن  اجتماعية 
فعندما يفكر المجتمع، ويناقش القضايا ال بد أن 
يخلق إرادة الحل، والتطور بذاته، وباالعتماد 

على نفسه، وليس على اآلخرين.

العدالة االجتماعية ضرورية..

الستقامة  ضرورية  االجتماعية  »العدالة 
المتكافئ بين الشعوب  الناس، والتعايش  حياة 
جميعها، فهدر قوة المجتمعات في التناحرات، 
والظلم، وهدم الحقوق من أهم عوامل انهيارها 
االستقامة  مبدأ  وعلى  المنطلق،  هذا  من 
وإحقاق الحقوق للجميع نعمل«؛ بهذه الكلمات 
بدأ عضو لجنة العدالة االجتماعية في مجلس 

بلدة معشوق عبدهللا الصايغ حديثه معنا.
وأضاف الصايغ إن الغاية الرئيسية من إنشاء 
والدعاوي  المشاكل،  حل  هو  العدالة  لجنة 
قائالً:  وتابع  صلحي،  بشكل  المنطقة  في 
بين  البين  ذات  إصالح  هو  شعارنا  »إن 
أو  الدعوى،  تأتينا  وعندما  المتخاصمين، 
باستدعاء  نقوم  األطراف  أحد  من  الشكوى 
المتخاصمين ونتعرف على حيثيات  الطرفين 
نعمل  حينئٍذ  الخالف،  موضوع  القضية 
والمجتمعية  العشائرية،  القيم  على  باالستناد 
الصلح،  بعملية  المنطقة  لشعوب  المتوارثة 
والمجتمع يتقبل ما نطرحه من حلول لحل أي 
قضية، فجميعنا قد تربينا على احترام مجالس 

الصلح«. 

حنيل القضايا املتشابكة 
إىل املختصني  

بحل  شهرياً  نقوم  »أننا  قائالً:  الصايغ  وتابع 


